
DCSD लाई सुरक्षित 

राख्ने तरिका 
करम्चारी तथा विदय्ारथ्ीहरकूो सरुकष्ा हामर्ो पर्ाथमिकता भितर् परछ् । Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) ल ेविदय्ालय भितर् सकंर्मण फलैिन े

जोखिम कम गरन् सकंर्मण नय्नूीकरणका रणनीतिहर ूकारय्ानव्यन गरन् ेसझुाव पर्दान 

गरकेो छ । DeKalb County School District (DCSD) ल ेहामर्ो समदुायलाई कसरी 

सरुकष्ित बनाइराखकेो छ भनन् ेजानकारी यहााँ पर्दान गरिएको छ: 

1-जति बलेा पनि मासक् लगाउन े

जति बलेा पनि मास्क लगाउन ुपर्दछ । नाक र मुख पूर्ण रपूमा छोपिन ेगरी र अनुहार र 

मास्कको बीच कुन ैखाली ठाउाँ नराखी मास्क लगाउन ुपर्दछ । फेस सिल्डले मास्कको काम 

गरद्ैन । 

2-सामाजिक दरूी 

एक अर्कासाँग कम्तीमा 6 फिटको भौतिक दूरी कायम गरेर सुरक्षित स्थान बनाउन े। 

DCSD ल ेविद्यार्थीहरलूाई र कहिलकेाहीाँ कर्मचारीहरूलाई एकै ठाउाँमा राख्दा हुन े

संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न समूह-समूहमा विभाजित गर्दछ । विद्यालय आउन ेर 

जान ेफरक-फरक समय तालिका र समूहमा आधारित स्थान र आवश्यक नपर्न ेआगनत्ुक 

तथा कर्ियाकलापहरूलाई सीमित गर्न ेविकलप् पनि कार्यानव्यन गरिनेछ । 

3-हात धनु े

कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानील ेहात धुन ेर हातले अनहुारमा नछुन े। मास्क 

नलगाएको समयमा खोक्दा वा हाच्छिउाँ गर्दा टिश्यु पेपरल ेछोप्न ेर सिाँघान फ्यााँकपेछि, 

खोकेपछि वा हाच्छिउाँ गरेपछि तत्कालै हात धुन े। 

4-सरसफाइ तथा निसकंर्मण गरन् े

CDC को मुख्य सिदध्ान्त अनुसार बारम्बार छोइने ठाउाँहरलूाई बारम्बार र नियमित रूपमा 

सफा गर्न ुपर्दछ । DCSD ले सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका निम्ति पर्याप्त सामागर्ीहरू 

प्रदान गरिरहेको छ (उदाहरणको लागि, साबुन, पेपर टावेल, कम्तीमा 60 पर्तिशत 

अल्कोहल भएको ह्यान्ड सेनिटाइजर, डिसइन्फेकट्ेन्ट वाइप्स, मास्क) । सुरकष्ित रहन े

DCSD का उपायहर ूयहााँ प्रदान गरिएका छन ्: 

 बारम्बार छुन ेठाउाँलाई सफा गर्न े

 कक्षाकोठाको स्वरपू परिवर्तन गर्न े

 भौतिक छेकबार तथा COVID-19 सम्बनध्ी सङ्केतहरू राख्ने 

 साझा सामानहरू पर्योग गर्न निरुत्साहित गर्न े

 

5-कनट्य्ाकट् टर्सेिङ 

DCSD ल ेGeorgia Department of Public Health र DeKalb Board of Health साँग 

सहकारय् गरद्ै आएको छ । यी निकायहरलू ेअझ धेरै मानिसहरमूा संकर्मण फलैिन नदिन कोभिड-

19 को संकर्मण पुष्टि भएका व्यक्ति(हरू) नजिक गएका व्यक्तिहरू पहिचान गरछ्न ्। कनट््याकट् 

ट्रसेिङल ेकोभिड-19 को संकर्मण फैलिने गति कम गर्छ, यसल:े 

 मानिसहरलूाई उनीहर ूकोभिड-19 बाट संकर्मित भएको हुन सकछ्न ्भनरे थाहा दिनछ् र साथै 

उनीहरलूाई कोभिड-19 को सङ्केत तथा लकष्णहर ूदेखिनछ् कि भनेर स्वास्थ्यमा ध्यान 

केन्दर्ित लगाउाँछ । 

 कोभिड-19 बाट संकर्मित हुने सम्भावना भएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्न सहयोग गर्छ 

 Department of Public Health को निरद्शेिका अनसुार कोभिड-19 बाट सकं्रमित भएको 

खण्डमा आफ ैआइसोलेसनमा बसन् लगाउाँछ र संकर्मितको नजिक गएको भए आफ ै

क्वारेनट्ाइनमा बस्न लगाउाँछ । 

6-भवनको भनेट्िलसेन 

DCSD ल ेविदय्ालयका भवनहरू र अन्य स्थानहरूमा उपयकु्त भेनट्िलसेन छ कि छनै भनेर 

नियमित रपूमा निरीक्षण गरद्छ । हामीले CDC र उदय्ोगल ेसिफारिस गरेको निर्दशेिका पूरा 

गर्न HVAC युनिटहरूको पर्तय्ेक यनुिटमा सम्भव भएसम्म भेनट्िलसेन तथा फिलट््रसेन 

बढाएका छौ ं। 

DCSD लाई सरुकष्ित राखन् विदय्ालय तयारीका समब्नध्मा निमन् रणनीतिहर ूपर्योग गरकेा 

छौ:ं 

7-खोप 

31 DCSD का नर्सहरूलाई खोप कसरी लगाउन ेभनरे सिकाइएको छ । उहााँहरूल ेहामर्ो कक्षा 

1B का लागि खोप उपलब्ध भएपछि खोप लगाउन सुर ुगर्न ुहुनेछ । यो चरणमा शिक्षकहरूलाई 

पनि समावेश गरिएको छ । Georgia को कोभिड-19 को खोप कारय्कर्म सञ्चालन गरन् े

योजना पालना गर्न DCSD तयार छ ।  

8-परीकष्ण 

DCSD विभिन्न प्रदायकहरसूाँग सहकार्य गरेर विद्यार्थी, करम्चारी तथा परिवारहरूको 

लागि कोभिड-19 को परीक्षण सेवा पर्दान गर्न उतस्ाहित छ । विदय्ार्थी, कर्मचारी र 

परिवारहरूमा लक्षणहरू देखिएको होस् वा नहोस् र उनीहरलू ेअरूमा संकर्मण फैलाउने जोखिम 

होस् वा नहोस् परीक्षणल ेमानिसहरूलाई विद्यार्थी, करम्चारी र परिवारहर ूSARS-CoV-2 

बाट संकर्मित छन ्कि छनैन ्भनरे पतत्ा लगाउन सहयोग गरछ् । 

मास्क वा अन्य कुनै कपडाले 

अनुहार छोप्ने 

मास्क वा अनुहार ढाक्ने कपडाले 

सुरक्षित स्थान बनाउने 

कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म साबुन 

पानीले राम्रोसाँग हात धुने र हातले 

अनुहारमा नछुने । 

भवन, बस, शौचालय र बारम्बार 

छोइने ठाउाँहरूलाई सफा र सेनिटाइज 

गर्ने 

6 फिट 

NEPALI 


