ਸਕੂਲ %ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਡਾ: ਐਰੀਐਲਾ ਜ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ
1.

ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਰਮਲ ਵ/ਗ ਹੋਣਗੇ?

ਬੇ5ੱਕ ਸਤੰ ਬਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਫੀ ਨਾਰਮਲ ਵ/ਗ ਿਦਖਣਗੇ, ਪਰ ਅਸ? ਅਜੇ ਨਾਰਮਲ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨਹ? ਪਹੁੰ ਚੇ।
ਸਤੰ ਬਰ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ/ ਿਵੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ
ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਾਵ/ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕIਿਕ ਅਜੇ 12 ਸਾਲ ਤJ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹ? ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਅਜੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ/ ਦੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵP ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ
ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਪੜQਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਖੇਡ/ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ।
2.

ਸਕੂਲ/ ਿਵੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਉਪਾਅ ਹੋਣਗੇ?

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵ/ ਤJ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮTਬਰ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਣੂ ਹਨ:
•

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸਹਤ ਜ/ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ `ਤੇ ਘਰ ਰਿਹਣਾ

•

ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤJ ਉਨਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ

•

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤJ ਗUੇਡ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮTਬਰ/, ਗUੇਡ 4-12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਟਰ/ ਲਈ
ਸਾਰੀਆਂ ਅੰ ਦਰਲੀਆਂ ਥ/ਵ/ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ

•

ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ/ਰੋਗਾਣੂ ਰਿਹਤ (ਿਡਸਇਨਫੈਕਟ) ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ/ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰQ/ ਪਾਲਣ
ਕਰਨਾ

•
3.

12 ਸਾਲ ਤJ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਜਣੇ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰ5 ਕਰਨਾ

ਕੀ (ਸਟਾਫ ਦੇ ਮTਬਰ/ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਰਾਟੀਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣ (ਅਲਿਹਦਾ ਰਿਹਣ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ
ਕੈਨWਡਾ ਤJ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ?

ਅੰ ਤਰਰਾ5ਟਰੀ ਸਫਰ ਤJ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਟੀਨ (ਅਲਿਹਦਾ ਰਿਹਣ) ਦੀਆਂ 5ਰਤ/ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲJ ਕੀਤਾ ਜ/ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜ/ਦਾ ਹੈ। ਸਫਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰ ਦ5/ ਅਤੇ ਹੁਕਮ/ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮTਬਰ/
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ/ ਦੀ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
4.

ਕੀ ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ?

ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥ/ਵ/ ਹਨ। ਸਤੰ ਬਰ 2020 ਤJ ਲੈ ਕੇ ਅਸ? ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ
ਮTਬਰ/ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵ/ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਸ? ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਨW, ਿਵਿਦਅਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਸੇਧ/
ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪUਦਾਨ ਕਰਿਦਆਂ, ਇਹ ਸੇਧ/ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਪUਦਾਨ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

5.

ਹੁਣ ਸਮੂਹ/ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਕI ਨਹ? ਹੈ?

ਸਮੂਹ/ ਜ/ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ 5ੁਰੂਆਤ ਲੋ ਕ/ ਿਵੱਚ ਸੰ ਪਰਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦJ ਤJ ਅਸ? ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ
ਹੈ ਿਕ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਿ਼ਜਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰQ/ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਜ/ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਲੰਬੇ ਸਮਾਜਕ ਮੇਲ/-ਜੋਲ/ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੇਸ/ ਿਵੱਚ
ਵਾਇਰਸ ਘੱਟ ਫੈਿਲਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ/ ਨW ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਢੰ ਗ/ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ/ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮTਬਰ/ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
6.

ਹੁਣ ਅਸ? 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ 5ਰਤ ਿਕI ਨਹ? ਲਾ ਰਹੇ?

ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰ ਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਥ/ਵ/ ਦੀ ਵਰਤJ ਕਰਕੇ,
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤJ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਕੇ, ਹਾਲ/
ਅਤੇ ਲਾਕਰ/ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਥ/ਵ/ ਸਮੇਤ ਸ/ਝੀਆਂ ਥ/ਵ/ ਿਵੱਚ ਲੋ ਕ/ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ `ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਲੋ ਕ/
ਿਵਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼/ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸ?
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕ/ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਿਵੱਥ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹ/।
7.

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤJ ਗਰੇਡ 3 ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਕI ਨਹ? ਹਨ?

ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥ/ਵ/ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸ? ਇਸ ਤਰQ/ ਰਿਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ
ਹ/, ਸਮੇਤ ਐਲੀਮTਟਰੀ ਸਕੂਲ/ ਦੇ ਿਜੱਥੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹ? ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ
ਿਕIਿਕ ^ਥੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਲਗ/ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਜਹਨ/ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ
ਨਹ? ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨ/ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤJ ਵਧੀਆਂ ਢੰ ਗ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਹਨ/ ਬਾਲਗ/ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤJ ਘੱਟ
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਵਚਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇ-3 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤ5ਾਿਹਤ ਕੀਤੀ ਜ/ਦਾ ਹੈ ਿਕIਿਕ ਉਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਤJ ਕੁੱਝ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪUਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨ/ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵ/
ਦੀ ਵਰਤJ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾ ਸਕਣ ਦੇ ਘੱਟ ਯੋਗ ਹਨ।
8.

ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣਾ ਿਕI ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨ/ ਲੋ ਕ/ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਅਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਨਹ? ਹਨ?

ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਬੀ ਸੀ ਿਵਚਲੇ ਬਹੁਤੇ
ਲੋ ਕ/ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ/ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪUਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਹੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸ? ਬਹੁਤ ਿ਼ਜਆਦਾ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹ/।

ਬਸੰ ਤ 2021 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਿਵ5ਲੇ 5ਣ ਨW ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਜਦJ ਆਮ ਲੋ ਕ/ ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੱਧ ਦਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਤ/ ਅਸ? ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ/ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ
ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨ/ ਲੋ ਕ/ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਅਜੇ
ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ? ਹਨ, ਅਸ? ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰQ/ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ
ਉਤ5ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹ/।
9.

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਾਠਕUਮ ਤJ ਬਾਹਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ?

ਪਾਠਕUਮ ਤJ ਬਾਹਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ-ਸਕੂਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਥਾਨਕ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ
ਿਸਫਾਰ5/ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨQ/ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ/ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਕਈ ਤਰQ/ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤ/ ਿਕ ਪਾਠਕUਮ ਤJ ਬਾਹਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਵੱਧ ਤJ ਵੱਧ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਣ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨQ/ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸਾਮਾਨ ਸ/ਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦJ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਇਹ ਖੇਡ/ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਠਕUਮ ਤJ ਬਾਹਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਿਸਫਾਰ5/ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ
ਸਮਾਗਮ/ ਅਤੇ ਇਕੱਠ/ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੁਕਮ/ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
10. ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਿਵਜ਼ਟਰ ਪਾਠਕUਮ ਤJ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਿਟUੱਪ/ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ?
ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਟਰ ਫੀਲਡ ਿਟUੱਪ/ ਅਤੇ ਪਾਠਕUਮ ਤJ ਬਾਹਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ
ਸਮਾਗਮ/ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੋਵP ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤJ ਅਯੋਗ 12 ਸਾਲ ਤJ ਘੱਟ ਉਮਰ
ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ/ ਿਵੱਚJ ਇਕ ਢੰ ਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰQ/ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਟਰ/ ਦੀ
5ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰ ਦ5/ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
11. ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ/ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤ/ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾਾ?

ਸਕੂਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਿਦਖਾIਦੇ ਹਨ - ਜੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਕੇਸ/ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਣੀ 5ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤ/ ਅਸ? ਸਕੂਲ/
ਿਵੱਚ ਵੀ ਿ਼ਜਆਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਦੇ ਫਰਕ/ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ
ਪੱਧਰ `ਤੇ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਮP ਦੌਰਾਨ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਖਾਸ
ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਿਕਸੇ ਇਕ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ/ ਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਇਕ
ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲQੇ ਜ/ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ/ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਸਫਾਰ5 ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਇਲਾਕਾਈ ਉਪਾਅ 2020/2021 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਉਪਾਵ/ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨQ/ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਚੀਜ਼/ 5ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
•

ਇਕੱਠ/ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ/ `ਤੇ ਸੀਮਾਵ/

•

ਕਮਿਰਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਜ/ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲੋ ਕ/ ਿਵਚਕਾਰ ਦੂਰੀ
ਵਧਾIਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ (ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ) ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

•

ਿਵਜ਼ਟਰ/ `ਤੇ ਬੰ ਦ5/ ਲਾਉਣਾ

•

ਮਾਸਕ/ ਦੀ ਵਰਤJ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ/ ਿਵੱਚJ ਇਕ ਢੰ ਗ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਵP ਟੀਕੇ
ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ।
12. ਕੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਿਮਲਣਾ 5ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ? ਅਸ? ਮੀਿਟੰ ਗ/ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਿਕਵP
ਬਚਾਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ/?

ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਿਮਲਣ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨQ/ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਠੀਕ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਿਵੱਥ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ/ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ ਗ/
ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋ ਕ/ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਿਖਲਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਥ/ ਦੀ ਵਰਤJ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਿਟੰ ਗ/ ਿਵੱਚ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੇਧ/ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਵP ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਤJ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤJ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ/
ਿਵੱਚJ ਇਕ ਹੈ।
13. ਕੀ ਰੋਗਾਣੂਨਾ5ਕ ਵਸਤ/ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟUੋਸਟੈਿਟਕ ਸਪਰੇਅ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥ/ਵ/ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ? ਿ਼ਜਲQਾ ਸਕੂਲ/
ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤ/ (ਿਜਵP ਿਸਰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ) ਦੀ ਵਰਤJ ਿਕI ਨਹ? ਕਰਦਾ?

ਸਕੂਲ/ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜ/ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤ/ ਸਕੂਲ/ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੈਨWਡਾ ਵੱਲJ ਪUਵਾਿਨਤ ਹਨ।
14. ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ (ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ) ਵਾਪਰੇ ਤ/ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ?

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ 2021/22 ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ/ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਕੇਸ/ ਲਈ ਕੇਸ/ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ

ਂ ਕਨਟੈਕਟ ਮੈਨWਜਮTਟ) ਪUਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ (ਕਨਟੈਕਟ ਟUੇਿਸੰ ਗ)
ਦੀ ਮੈਨWਜਮTਟ (ਕੇਸ ਐਡ
ਲਈ ਪਿਹਲ ਵਾਲੀ ਥ/ ਹਨ।
ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ/ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮTਬਰ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਣ ਦੀ ਪੁ5ਟੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਸਮP ਇਨਫੈਕ5ਨ
ਲਾ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਤ/ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ/ਚ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰ ਨW ਕੁ ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੇ ਨWੜਲੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁ5ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੇ ਨWੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤ/ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪUਬੰਧਕ/ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ/ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ (ਕੰ ਨਟੈਕਟ ਟUੇਿਸੰ ਗ) ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ/ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੇਗੀ।

ਿਫਰ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ:
•

ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ/ 14 ਿਦਨ/ ਲਈ ਇਕ/ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰ5 ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ/ ਲੱਛਣ/ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰ5 ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਫਾਰ5/ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਕੂਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜQਾਈ ਦਾ ਪUੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਿਜਨQ/ ਨੂੰ ਇਕ/ਤਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁ5ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨWੜੇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ਹੈ ਤ/ ਮਾਿਪਆਂ, ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ/ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਿਸਰਫ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉਨQ/ ਹੀ ਮTਬਰ/ ਅਤੇ ਉਨQ/ ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ
ਕਰੇਗੀ ਿਜਹਨ/ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ (ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ) ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ 5ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨQ/ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ (ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ) ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਦੂਸਿਰਆਂ ਤJ ਅਲਿਹਦਾ ਕਰਨ ਜ/ ਆਪਣੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋ ੜ ਹੋਣ `ਤੇ, ਿਜਵP ਿਕ ਆਊਟਬUੇਕ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮP,
ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ? ਕੀਤਾ ਜ/ਦਾ, ਤ/ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲJ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ? ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

