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જોપ્લીનશાળાઓ
FALL2021
વ્યક્િત-વ્યક્િતમાં સલામત પરત ફરવા માટેની સૂચનાઓ અને સેવા યોજનાની સાતત્ય(SRCSP)
િરલીઝ:જુલાઈ 30,2020
અપડેટ:નવેમ્બ ર 12,2020
અપડેટ: જૂન 22,2021
અપડેટ: ઓગસ્ટ 13,2021
અપડેટ:િડસેમ્બ ર 14,2021
અપડેટ:ફેબ ્રુઆ રી 22,2022

પિરચય
JoplinSchoolsisfortunatethatweheldschoolin2020-2021withoutanyinterruptionsduetoCOVID-19.Wewanttorecognizethehardworkandcommitmentofourstaff, િવદ્યાર્થીઓ, પિરવારો,
localhealthagencies, alllevelsofdistrictstaff, andcommunityformaking thathappen.Thepurposeofthisdocument, theSafeReturntoIn-PersonInstructionandContinuityofServicePlan (SRCSP),
istodefinehowJoplinSchoolswillensurecontinuedoperationstomaintainthehealthandsafetyofstudentsandstaff.AsconditionssurroundingCOVID-19arecontinuallyevolving,
theSRCSPwillberegularlyreviewedandrevisedasneeded.Thereviewprocessmayincludeconsultationwithstudents, પિરવારો, andstakeholdersrepresentingthediversityofJoplinstudentstoadvisetheBoard'sfinaldecision.

સામગ્રી

• અપડેટ કરેલ સ્વચ્છ તા માર્ગદર્િશકા
• અપડેટ કરેલ શારીિરક અંતર માર્ગદર્િશકા

• અપડેટ કરેલ સ્ક્રીનીંગ માર્ગદર્િશકા
• અપડેટ કરેલ માસ્કીંગ ભલામણો
• સુધારેલ વેન્િટલેશન
• અદ્યતન િવિઝટર ઍક્સેસ િબલ્ડીંગ

• અપડેટ કરેલ શાળા પ્રવૃત્િતઓ માર્ગદર્િશકા
• તૂટક તૂટક ગેરહાજરી દરિમયાન શીખવું
• કોન્ટેક્ટ ટ્રેિસંગ
• COVID-19 ચેપ
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અદ્યતન સ્વચ્છ તા માર્ગદર્િશકા

કોિવડ 19 ના કોમ્બ ેથ્રેડ માટે દરેક િદવસ માટે હાથવગી ચાલુ રાખો.તમારા હાથની સફાઈ સાબુ અને પાણી સાથે ઓછામાં ઓછી
20 સેકન્ડનો ઉપયોગ કરીને હેન્ડસેિનટાઇઝર સાથે 60 ટકા મદ્યપાન કરનાર સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલાઓથી બચવા માટે.

• હેન્ડસેિનટાઇઝર સ્ટેશનો એન્ટ્રેન્સોફીચ કેમ્પસમાં ઉપલબ્ધ હશે • બેહેલ્થ કોર્ટસટુથર્સ:

o જ્યારે તમે ખાંસી ખાંસી હોય ત્યારે છીંકવાથી થ્રોવ્ડ પેશીને કવર કરો.

છીંક આવે
છે.• િવદ્યાર્થીઓને પાણીની બોટલો લઈ જવા માટે પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે. ઉપરથી ભરી શકાય તેવી બોટલ સ્ટેશન

સ્નાનગૃહ, પાણીના ફુવારા, બોટલિફલસ્ટેશન, દરવાજાની નૉબ્સ, પ્રવેશદ્વાર/
એક્િઝટહેન્ડલ્સ, હેન્ડ્રેલ, િદવાલો, સેટ સિહત સમગ્ર િદવસ દરિમયાન ફુવારાઓની પસંદગીની પદ્ધિત.

• શાળાના કલાકો પછી, કસ્ટોિડયનો અલગ-અલગ EPAListNરિજસ્ટર્ડ પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ કરશે રાતભર ઊંડી સફાઈ માટે સમગ્ર
િદવસ દરિમયાન ઉપયોગમાં લેવાયેલા તમામ કબજાવાળા િવસ્તારોની સફાઈ.બંનેના ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ રાત્રે થશે-મૂલ્યાંકન
માર્ચ 17,2022.
િફિઝકલ િડસ્ટન્િસંગ માર્ગદર્િશકા અપડેટ કરો

• ગોિલસ્ટોિલિમટ એક્સપોઝર માટે અન્ય િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફ સભ્ય શક્ય છે.

સ્ટાફ અને િવદ્યાર્થીઓએ તેમના શ્રેષ્ઠતમ શારીિરક અંતરને મહત્તમ કરવું આવશ્યક છે.
• પ્રાથિમક િવદ્યાર્થીઓ વર્ગખંડમાં એક જૂથના જૂથમાં રહેશે. આ િનર્ણ યો
એકેડેિમક અને સામાિજક જરૂિરયાતો માટે શ્રેષ્ઠ રસ ધરાવતા હશે

દાખલા જ્યારે િવદ્યાર્થીઓ જુદા જુદા જૂથના જૂથોમાંથી એકસાથે શીખવા માટેના હેતુઓ અને શારીિરક અંતરને
જાળવી રાખવા માટે શક્ય ન હોઈ શકે.• ડેસ્ક અને ટેબ લ સિહત ક્લાસ રૂમની જગ્યા માટે મહત્તમ શારીિરક અંતર.
નોન આવશ્યક ફર્િનચર અને અન્ય સૉફ્ટ સર્ફેસ સ્પેસ બેિરયર્સ માટે જરૂરી છે.

• ક્લાસરૂમ સીટીંગ ચાર્ટની આવશ્યકતા રહેશે ક્લાસરૂમ અને બસ્ટોિલિમટ

એક્સપોઝર અને કોન્ટેક્ટ ટ્રેિકંગ હેતુઓ માટે.

• િવદ્યાર્થીઓને હોલવે અથવા કોમોનિરયામાં એકઠા થતા અટકાવવા,
િબલ્ડીંગની શક્યતાઓલીઓપન30િમિનટ પહેલા ફોરેસ્ટાર્ટટાઈમસેસ્ટોન્સ્યુરતેસ્ટુડન્ટ્સકેનકેન્યુિનિડિવડ્યુઅ લસ્પેસેસની
દેખ રેખ માં

શક્ય છે
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ક્લાસરૂમ,જ્યારે અન્ય લોકો થેકેફેટેિરયાસીચસાઈટ તરફ પાછા ફરે છે તે નક્કી કરે છે કે સૌથી વધુ કાર્યક્ષમતા માટે ખાસ
જરૂિરયાતો.િવદ્યાર્થીઓના સ્ટુડન્ટસમેયિસટીનકોહોર્ટગ્રુપ્સ ફોર બ્રેકફાસ્ટ/અથવા લંચિફિઝકલ િડસ્ટન્િસંગ શક્ય નથી.

અપડેટસ્ક્રીિનંગ માર્ગદર્િશકા
• માતા-િપતાએ બાળકોની સ્કુલની પહેલા બાળકોની સ્કુલની તપાસ કરવી જોઈએ.

લક્ષણો સાથે(નીચે અપડેટ કરેલ સૂિચ જુઓ )ઘરે રહેવું જોઈએ અને માતાિપતાએ તેમના આરોગ્ય સંભ ાળ પ્રદાતાઓની
સલાહ લેવી જોઈએ.
ઘરગથ્થુ રોગ.

• િવદ્યાર્થીઓએ િચહ્નો અને લક્ષણોની ક્ષુદ્રતા માટે દૃષ્િટની તપાસ કરી હોય શકે છે
શાળા અને/ઓર્થકલાસરૂમ.

• અપડેટ કરેલ સ્ક્રીનીંગ લક્ષણો અને ડેક્સપોઝરચેકિલસ્ટ:
o તાવ
o ઉધરસનો
માથાનો દુખ ાવો
o સ્નાયુઓ

o ઉબકા, ઉલટી, અથવા ઝાડા ન્યુલોસોફ્ટેસ્ટરની
ગંધ
o ન્યુર્યુનીનોસ અથવા કન્જ ેશનો શ્વાસની તકલીફ,
શ્વાસ લેવામાં તકલીફ

• જો તમે બીમાર હો, તો ઘરે જ રહો!
માસ્િકંગ ભલામણોને અપડેટ કરો

• માસ્ક સ્વૈચ્િછક રીતે િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફે િબલ્ડીંગસૉફ્ટમાં જોપ્િલનસ્કૂલ િડસ્ટ્િરક્ટ પહેરે છે, પરંતુ માસ્ક િસંથે
જોપ્િલનસ્કૂલ િડસ્ટ્િરક્ટ િબલ્ડીંગ્સ ફરિજયાત નહીં હોય.
• સીડીકોર્ડર આધાિરત, માસ્ક તમામ શાળા પિરવહન દ્વારા પહેરવામાં આવશે

િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફે રસીકરણની સ્િથિતને ધ્યાનમાં લીધા િવના. આ ક્રમવાર રીતે સુિનશ્િચત કરવા માટે માર્ચ 18,2022
• િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફ જેની ઓળખ થાય છે તે નજીકના સંપર્કમાં રહે છે.
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સુધારેલ વેન્િટલેશન

• ડ્રાઇવરોની ખાતરી થાય છે કે તેની પાછળની િવન્ડો, ઓનરૂફ હેચ, અને ડ્રાઇવરની બારી ચાલુ રહેશે.

• િજલ્લા-વ્યાપી, અમે ઉચ્ચતમ MERV-રેટેડ એરિફલ્ટર્સનો ઉપયોગ હવાની ગુણ વત્તામાં સુધારો કરવા માટે ચાલુ રાખીશું.
• અંદરની હવાઈ ગુણ વત્તાની ગુણ વત્તામાં સુધારો કરવા માટે વધુ તપાસ.

અપડેટ િવિઝટર એક્સેસ િબલ્ડીંગ્સ

• મુલાકાતીઓએ જોપ્િલનસ્કૂલ્સની સુરક્ષા પ્રોટોકોલ માટે સ્ક્રીનીંગ અને ટ્રેિકંગ ગેસ્ટ્સ માટે િડસ્ટ્િરક્ટ િબલ્ડીંગ્સ.એપ્રીરજીસ્ટ્રેશન િલંક િવલબેસેન્ટીન એડવાન્સટોપોરેન્ટ્સ જેવોઇશટોએટેન્ડ માટે મોટી સ્કૂલની શાળામાં પ્રવેશ અને અનુપાલન
માટે જરૂરી રહેશે.
• િવિઝટર્સવહોડોનોટપ્રી-રજીસ્ટર સાથેની િલન્ક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સ્કુલ ફોર મોટા

શાળાની ઇવેન્ટ્સ(એક્લાસપાર્ટીઓ)એ ઇવેન્ટમાં પ્રવેશ માટે મંજ ૂરી આપતા પહેલા તેમનો ફોટો ID અને રાહ જોવાની જરૂર
છે.
• આ પ્રિતબંધો શાળાના િદવસ દરિમયાન લાગુ થશે પરંતુ કંઈક માટે અલગ હોઈ શકે છે
સાંજ ની પ્રવૃત્િતઓ, જે વૈકલ્િપક હાજરી આપવા માટે.
અદ્યતન શાળા પ્રવૃત્િતઓ માર્ગદર્િશકા

• શાળામાં મેળ ાવડાઓ, સભાઓ, રેલીઓ, નૃત્યો, પ્રાથિમક રજાઓની પાર્ટીઓ, વગેરે. કદાચ શારીિરક અંતર અને
સહભાગીઓ સાથે સંભ વ છે.
• જોપ્િલનશાળાઓ િમસૌરી સ્ટેટ હાઈસ્કૂલ પ્રવૃત્િતઓ પર
એસોિસએશન(MSHSAA) વધારાની/સહ-અભ્યાસ પ્રવૃત્િતઓ અને સ્પર્ધાઓ અંગે માર્ગદર્શન.

ઇન્ટરિમટન્ટેન્ટેન્િસસ દરિમયાન શીખવું

• જોપ્િલનશાળાઓ કોિવડ-19 દરિમયાન સતત રહેલ જિટલતાઓિફન-વ્યક્િતની હાજરીને સમજે છે. તેથી, પિરવારો માટે
જેઓ ઈલેક્ટીન-વ્યક્િતની સૂચના છે, તમારા બાળકો માટે િડસ્ટ્િરક્ટ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે.

• જોપ્િલનશાળાઓ િવક્ષેપ-વ્યક્િત-િશક્ષણ દરિમયાન િવદ્યાર્થીઓની શૈક્ષિણક જરૂિરયાતો માટે સહાય પૂરી પાડવા
માટે બહુ-સ્તરીય પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ કરશે.
મનોવૈજ ્ઞાિનકો, નર્સો, િશક્ષકો, અને વહીવટકર્તાઓ હકારાત્મકતાને પ્રોત્સાહન આપશે
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આરોગ્ય દ્વારા િશક્ષણ આપનાર સ્ટાફ, માતા-િપતા, અને િવદ્યાર્થીઓના લક્ષણો અને મદદરૂપી સ્વાસ્થ્ય
સમસ્યાઓ, સામાિજક અને ભાવનાત્મક યોગ્યતા, અને સ્િથિતસ્થાપકતા.• જીલ્લામાં સકારાત્મક, સલામત શાળા
પર્યાવરણ અને શીખવવામાં આવશે.
reinforcepositivebehaviorsanddecision-making.School-basedproblemsolvingteamswillbeusedtoidentifystrugglingstudentsearlysoaninterventionplancanbedevelopedandimplemented.Theseteamsarecompromisedofschoolpersonnel (ieteacher, આચાર્ય,
કાઉન્સેલર, વગેરે.) toidentifyacademicdeficitsbasedondataandcreateaninterventiontoclosegapsforstudents.Behaviorteamswillbeprovidedtoteachstaffhowtoaddressstudents'socialemotionalneeds.Theseteamsarecomprisedoftrainededucatorswhoassistinbehaviormodificationforstudentsinneed.Staffandstudentswillhaveaccesstoadditionalcommunityresourcesforaddressingneedsrelatedtomentalhealth.

• બાળકો માટે યોગ્ય રહેઠાણ અશક્તતા ધરાવતા બાળકો માટે IEPand504plans દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવશે.TheIEPFormGwillserveasaplanforinterruptions.Long
termclosures માટે,વર્ચ્યુઅ લ લર્િનંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

• જોપ્લીનશાળાઓ સતત િવદ્યાર્થીઓની પોષણની જરૂિરયાતો પૂરી પાડશે
લાંબ ા ગાળાના િવક્ષેપોસોિફન-વ્યક્િત-િનર્દેશક સાથે ગ્રાબેન્ડગો,ડ્રાઇવ-થ્રુમલ્સ માટે િવદ્યાર્થીઓ માટે
શુક્રાણુયુએ સડીએયુએ સડીએ સમગ્ર દેશમાં માફી આપી છે.
• શાળાઓ અને િજલ્લાઓ માટે વાપરી શકાય તેવી સૂચનાની વૈકલ્િપક પદ્ધિતઓ(AMI)િદવસ પૂરી પાડવામાં આવેલ સુચના(36 કલાક
સુધી)જ્યારે િબલ્ડીંગ અને િડસ્ટ્િરક્ટ બંધ કરવું જરૂરી છે તે માટે િનર્ધાિરત કરવામાં આવે છે.

સંપર્ક
શું સંપર્ક ટ્રેિકંગ?

• ચેપી રોગને ફેલાતો અટકાવવા માટે સંપર્ક-ટ્રેિસંગનો ઉપયોગ થાય છે.

રોગ(કેસો)અને લોકો જેમનો તેઓ સંપર્કમાં આવ્યા હતા(સંપર્કો)અને રોગ ફેલાવવા માટે તેમની સાથે કામ કરી રહ્યા હતા.•
આમાં કોિવડ19થી અલગ થનારા લોકો સાથે પૂછ વામાં આવતા લોકોનો સમાવેશ થાય છે.• સંપર્ક શોધી કાઢવામાં આવે છે.

ધીમો સ્ટોપફેડોિફિનફેક્િટયસ રોગ.
• સીડીસી માર્ગદર્િશકા, શાળા સેિટંગમાં, સંસર્ગિનષેધમાં સંપર્કોની જરૂર નથી
રસી.
• જે લોકોએ છેલ્લા 90 િદવસની અંદર કોિવડ-19ની પુષ્િટ કરી છે
ક્વોરૅન્ટીન.
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કોિવડ-19 માટે િવદ્યાર્થી સ્ટાફ સદસ્ય સકારાત્મક હોય ત્યારે જૉપ્િલનશાળાએ તૈયાર કરેલી જરૂરી માિહતી પૂરી પાડે છે.

• નજીકનો સંપર્ક:15 માટે છ ફીટોફેન ચેપગ્રસ્ત વ્યક્િત સાથે કોઈક

સંિચત િમિનટો દરિમયાન 24 કલાકનો સમયગાળો બે િદવસ પહેલાથી ચેપગ્રસ્ત વ્યક્િતના લક્ષણો સાથે પરીક્ષણ
કરાયેલ હકારાત્મક.
• િવદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફ જેની ઓળખ થાય છે તે નજીકના સંપર્ક અને િનર્દેિશત છે કે ક્વોરેન્ટાઇનમેરેમેિનનન્ડ/અથવા
રીટર્નટોસ્કૂલ તરત જ.ક્લોઝકોન્ટેક્ટ્સ 10 િદવસના સેન્ડીસોલેટએથોમાઇફ લક્ષણોના િવકાસ માટેના લક્ષણોની દેખ રેખ રાખે
છે.

• જો તમે બીમાર હો, તો ઘરે જ રહો!

કોિવડ-19 ચેપ
• િવદ્યાર્થીઓનો સ્ટાફ કોિવડ-19 ના લક્ષણો દર્શાવે છે, જ્યારે શાળામાં શાળાના િબલ્ડીંગમાં અન્યો સાથેના સંપર્કને ઓછો
કરવા માટે િનયુક્ત કરવામાં આવશે.

નજીકના સંપર્કોસૂની માિહતી ઉપલબ્ધ છે.

• Studentsandstaffwhoareidentifiedasaclosecontactmayremaininand / orreturntoschoolimmediately.Closecontactsshouldmonitorforsymptomsfor10daysandisolateathomeifsymptomsdevelop. •
PeoplewhohaveCOVID-19andhaveorhadsymptomsshouldisolateforatleast5days.Tocalculatethe5-dayisolationperiod, day0isthefirstdayofsymptoms.Day1isthefirstfulldayafterthesymptomsdeveloped.

o તેઓ કેનએન્ડીસોલેશન પછી 5 પૂરા િદવસ માટે તાવ-મુક્ત માટે 24 કલાકનો ઉપયોગ કર્યા િવના, દવામાં ઘટાડો
અને અન્ય લક્ષણોમાં સુધારો થયો છે

o જો તેઓ ચાલુ રહે તો હોય છે તાવ-અન્ય લક્ષણો 5 િદવસના સોિફસોલેશન પછી સુધરી જાય છે, તેઓ ને 24 કલાક
માટે તાવ-મુક્ત થવા સુધી રાહ જોવી જોઈએ.

• જોપ્િલનશાળાઓ કોિવડ-19 પરીક્ષણ માટે િસમ્પટોમેિટક સ્ટાફની સુિવધા ચાલુ રાખશે
પરીક્ષણો ઉપલબ્ધ છે.

• જોપ્લીનસ્કૂલના કર્મચારીઓને તેમના સ્થાિનક આરોગ્ય સંભ ાળ પ્રદાતા સાથે સલાહ આપવા માટે પ્રોત્સાિહત કરે છે
રસીકરણ અંગે. કોિવડ-19ને દૂર કરવા માટે તમામ વ્યક્િતઓને પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે.

• જો તમે બીમાર હો, તો ઘરે જ રહો!

