ද ාවිඩ් -19 වසංගත තත්තත්තවය යටදත්ත දසෞඛ්යාරක්ෂිතව පාසල් ආරම්භ කිරීම
පාසල ආරම්භය -: 2021 ජනවාරි 11 (බස්නාහිර පළාත හා ද ාවිඩ් 19 දහ්තුදවන් හුෙ ලා
ප්රදේශ හැර)

රන ලෙ

විදුහල්පතිවරුන් සඳහා උපදෙස්
පාසල් ආරම්භ කිරීම සඳහා දපර සූොනම
➢ 2021 ජනවාරි මස 06, 07, 08, 09 සහ 10 යන දිනවල දී සසෞඛ්යාරක්ෂිත උපසෙස්වලට යටත්ව සීමිත
සෙමාපියන් සහ ආදි ශිෂ්ය සංගම් සාමාජික පිරිසක්ෂ සහභාගි කර ගනිමින් පාසල ඇරඹීම සඳහා පූර්ව
සුොනම් කිරීසම් කටයුතු සිදු කිරීම සහ එම කටයුතු පිළිබඳ ඔවුන්සේ අෙහස් හා සයෝජනා ලබාසගන
අවශ්ය සංසශ්ෝධන සිදු කිරීම.
➢ සකාවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය යටසත් පාසල් ගුරුවරුන් සහ කාර්යය මණ්ඩලය ක්රියා කළ යුතු
ආකාරය පිළිබඳ ප්රසේශ්සේ සසෞඛ්ය වවෙය නිලධාරී/ මහජන සසෞඛ්ය පරීක්ෂෂ්ක සමග එක්ෂව ෙැනුවත්
කර අවශ්ය කටයුතු කිරීම
➢ චක්රසල්ඛ් අංක 15/2020 ද ාවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්ෂීම සඳහා පාසල් සහ අධයාපන ආයතන
සූොනම් කිරීම පිළිබඳ චක්රසල්ඛ්ය අනුගමනය කරමින් කටයුතු කිරීම.

පාසල ආරම්භ කිරීදමන් පසු දසෞඛ්යාරක්ෂිත බව පවත්තවාදගන යාම.
➢ පාසලට පැමිසෙන සිසුන් සුහෙව පිළිගැනීම තුළින් පවතින අභිසයෝගයට මුහුෙ දීමට ශ්ක්ෂතිය ලබා
දීම.
➢ පාසලට සිසුන් පැමිණීසම් දී, පාසල තුළ දී හා පාසසලන් පිටව යන අතරමග මුව ආවරෙ පැළඳීම
අනිවාර්යය කිරීම/ ප්රාථමික අංශ්සේ ෙරුවන්ට අපහසු නම් දුරස්ථභාවය ආරක්ෂෂ්ා වන අවස්ථාවල මුව
ආවරෙ ලිහිල් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සහ මුහුණු ආවරෙ පැළඳීමට අවස්ථාව ලබා දීම.
➢ පාසලට ඇතුලුීසම් දී සියලුම සිසුන්සේ ශ්රීර උෂ්්ෙත්වය පරීක්ෂෂ්ා කිරීම සහ අවශ්ය අවස්ථාවක දී
නැවත පන්ති කාමර තුළ දී ශ්රීර උෂ්්ෙත්වය පරීක්ෂෂ්ා කිරීම.
➢ සිසුන් පාසලට ඇතුලුීසම් දී ෙෑත් සස්දීම අනිවාර්යය කිරීම හා එය නිවැරදිව සිදුවන්සන්ෙැයි දිනපතා
පරීක්ෂෂ්ා කිරීම.
➢ සිසුන් අතර දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම .
➢ සිසුන් එක්ෂැස් ීම වැළැක්ෂීම සඳහා පන්ති මට්ටමින් අවශ්ය පරිදි විසේක කාලය සකස් කර ගැනීම.
➢ නිවසසන් ැසගන එන ආහාර ,ජලය හා උපකරෙ හුවමාරු කර ගැනීම වැළැක්ෂීම.
➢ එකිසනකා ස්පර්ශ් වන ආකාරසේ අවොනම් සහගත ක්රීඩාවන්හි සයදීම වැළැක්ෂීම හා ශ්ාරීරික
සයෝගයතා ක්රියාකාරකම් දුරස්ථභාවය පවත්වා ගනිමින් සිදු කිරීම.
➢ හදිසි අවස්ථාවක දී ඇමතීම සඳහා අවශ්ය දුරකථන අංක සහ සතාරතුරු ැස්කර තම කාර්යාලසේ
ප්රෙර්ශ්නය කිරීම හා ඒ පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩලය ෙැනුවත් කිරීම.
➢ හදිසිසේ පාසසල් සරෝගී අසයකු වාර්තා වූ අවස්ථාවක දී සරෝගියා ගිලන් කාමරසේ රඳවා ප්රසේශ්සේ
සසෞඛ්ය වවෙය නිලධාරී/මහජන සසෞඛ්ය පරීක්ෂෂ්කසේ උපසෙස් අනුව කටයුතු කිරීම.
➢ විදුහල්පතිසේ ප්රධානත්වසයන් පාසසල් සසෞඛ්ය ප්රවර්ධන කමිටුව සක්රීයව පවත්වාසගන යාම තුළින්
සකාවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්ෂීමට ක්රියාමාර්ග ගැනීම සහ කාර්යය මණ්ඩලයට වගකීම් පැවරීම.
➢ පාසල සසෞඛ්යාරක්ෂිත ස්ථානයක්ෂ බවට පත්කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්ග ගැනීම හා සෙමාපියන් ඇතුලු
පාසල් ප්රජාව අතර එම විශ්්වාසය තහවුරු කිරීම.
➢ පාසල ආරම්භ කිරීමට සපර සූොනම සහ ආරම්භ කළ පසු සසෞඛ්ය ආරක්ෂිත බව තහවුරු කිරීසම්
පිරික්ෂසුම් සල්ඛ්න නිවැරදිව පවත්වාසගන යාම.
➢ ෙරුවන්සේ මානසික සසෞඛ්ය ඉහළ නැංීසම් ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම.
➢ උෙ/ශ්්වසන සරෝග ලක්ෂෂ්ෙ සහිත ෙරුවන්/ නිසරෝධායනය කළ පවුල්වල ෙරුවන්/ සකාවිඩ් සරෝග
පරීක්ෂෂ්ෙ සිදු කළ පවුල්වල ෙරුවන් සසෞඛ්ය උපසෙස් ලැසබන තුරු පාසලට සනාඑවන සලස
සෙමාපියන් ෙැනුවත් කිරීම.
➢ සකාවිඩ් 19 වවරසය සම්බන්ධ කුමන සහෝ තත්ත්වයක්ෂ නිසා නිවසස් ැසඳන ෙරුවන් සඳහා
එදිසනො අධයාපන කටයුතු සිදුකර ගැනීමට සහය ීම සඳහා ක්රමවත් වැඩපිළිසවලක්ෂ සකස් කිරීම.

