
DCSD ని సురక్షితంగా 

ఉంచడం 
మా సిబ్బ ంది మరియు విద్యా ర్థుల భద్రత అనేవి మా 

ద్ాధానా్ తగా మిగిలిపోయంది. స్కూ ల్లలో ద్రసార ద్రమాద్యనిి  

తగి గంచడానికి కింది ఉరశమన్ వా్య హాలను అమలు చేయాలని 

సంటర్స్  ఫర్స డిసీజ్ కంద్ోల అండ్ ద్ివెన్షన్ (CDC) సిఫార్థ్  

చేసింది. DeKalb కంటీ స్కూ ల డిస్ట్సికి్ట ి(DCSD) మా సంఘానిి  ఎలా 

సురక్షితంగా ఉంచుతందో అనేది ఇకూ డ ఉంది: 

1-అనిి  వేళలోో మాస్ూ ్లు ధరించండి 

అన్ని  వేళలో్ల మాస్క ్లు ధరించిండి. మాస్క ్లు ముక్కక  మరయు నోటిన్న 

పూరగిా కవర్ చెయా్య లి మరయు గాా ప్స్  లేక్కిండా ముఖిం రిండు 

వైపులా ఫిట్ అవా్వ లి. ఫేస్ షీల్డ్స్  అనేవి మాస్క ్లను భర్త ిచేయవు. 

2-సామాజిక దూరం 

వా కి్కల మధా  కనీసిం 6 అడుగుల భౌతిక దూరాన్ని  అభా సించడిం 

ద్వా రా సురక్షిత ్సలాలాలను సృష్టించిండి. DCSD కూడా సమన్ా యిం 

చేసుిింది, దీన్నల్ల గుింపు విద్వా ర్థలాలు, మరయు కొన్ని సారో్థ ఉదా్య గులు, 

స్కక ల్డ్్ రోజు అింతా కలిస ఉిండటాన్నకి బహిరగతిం తగ్ గించుక్కింటార్థ. 

సమిష్ట ద్వా రా రాక మరయు డ్రడాప్స ఆఫ్ టైమ్్స  మరయు లొకేషన్స్  

వింటి అసలారమైన్ షెడా్య ల్డ్్లు అలాగే అన్వసరమైన్ సిందరశ క్కలను 

మరయు కారా కలాపాలను పరమితిం చేయడిం కూడా అమలు 

చేయబడుతింది. 

3-చేతలు కడుక్కూ వాలి 

సబ్బు  మరయు నీటితో కనీసిం 20 సెకన్ ోపాటు చేతలు కడుక్క ిండి 

మరయు ముఖాన్ని  తాకక్కిండా ఉిండిండి. ముసుగు ధరించన్పుు డు 

దగుగ మరయు తముు లను టిషా్య తో కపు ిండి మరయు మీ ముక్కక ను 

ఊదడిం, దగుగ లేద్వ తమిు న్ వింటనే చేతలు కడుక్క వ్వలి. 

4-శుద్భరరచండి మరియు ద్కిమిసంహారక 

అధిక-సు రశ  ఉపరతలాలను మామూలుగా మరయు ్సలారింగా 

శుడ్రభపరచడిం CDC యొకక  డ్రపధాన్ స్కడ్రతిం. DCSD భడ్రదతను 

న్నరాారించడాన్నకి తగ్న్ సామాడ్రగ్న్న (ఉద్వ., సబ్బు , పేపర్ టవల్డ్్ , కనీసిం 

60% ఆలక హాల్డ్్తో హాా ిండ్ శాన్నటైజర్, డ్రకిమిసింహారక వైప్్స , మాస్క ్లు) 

అిందిసి్ింది. సురక్షితింగా ఉిండటాన్నకి ఇతర DCSD చరా లు ఇకక డ 

ఉన్ని యి: 

 తరచుగా తాకిన్ ఉపరతలాలను శుడ్రభపరచడిం 

 తరగతి గది లేఅవుట్్లను సవరించడిం 

 భౌతిక అవరోధాలు మరయు COVID-19 సింకేతాలను 

వా వసాలా పించడిం 

 భాగసాా మా  వసుివులను న్నర్థత్ా హపర్థసుిింది 

 

5- కంటాక్ట ిద్ేసింగ్ 

DCSD న్నరింతరిం Georgia డిపారటు ింట్ ఆఫ్ పబ్లకో్ హెల్డ్ ిమరయు 

DeKalb బోర్స ఆఫ్ హెల్డ్్ితో కలిస పన్నచేసుిింది, వ్వర్థ మరింత వా్వ ప ి

చెిందక్కిండా ఉిండటాన్నకి COVID-19 పాజిటివ్ వా కి ి(ల) తో ఇటీవల 

సన్ని హిత సింబింధాలు కలిగ్ ఉన్ి  వా కి్కలను వింటనే గురసిిార్థ. 

COVID-19 యొకక  వా్వ పని్న తగ్ గించడాన్నకి కాింటాక్ ట డ్రేసింగ్ 

సహాయపడుతింది: 

 వ్వర్థ COVID-19 కి గురైన్టోు డ్రపజలక్క తెలియజేయడిం మరయు 

COVID-19 యొకక  సింకేతాలు మరయు లక్షణాల క్సిం వ్వర 

ఆరోగాా న్ని  పరా వేక్షిించాలి. 

 COVID-19 కి గురైన్ వా కి్కలను పర్తక్షిించడాన్నకి సహాయిం చేసుిింది 

 డ్రపజారోగా  శాఖ గైడెన్స్  డ్రపకారిం సన్ని హిత సింబింధాలు ఉింే 

COVID-19 లేద్వ సా్వ య-న్నరు ింధిం ఉింే డ్రపజలు తమను తాము 

వేర్థచేయమన్న క్రడిం. 

6-భవన్ం వెంటిలేషన్ 

సరైన్ వింటిలేషన్స క్సిం స్కక ల్డ్్ గృహాలను మరయు సౌకరాా లను 

DCSD తరచుగా పరా వేక్షిసుిింది. మా డ్రపతి యూన్నట్్ల్ల 

సాధా మైన్ింతవరక్క CDC మరయు పరడ్రరమల గైడెన్స్ ్కి అనుగుణింగా 

మా HVAC యూన్నటలో్ల వింటిలేషన్స మరయు ఫిలటరేషన్స్ను పించాము. 

DCSD ని సురక్షితంగా ఉంచడానికి ద్కింది DCSD స్కూ ల్ సంసిరధత 

వా్య హాలు కూడా ఉని్న య: 

7-వా కి్ నేషన్్లు 

్కోాస్ 1B కి వ్వా కి్ న్స అిందుబాటుల్లకి వచ్చి న్ తరాా త 31 మింది DCSD 

న్ర్థ్ లక్క వ్వా కి్ న్స్లు వేయడాన్నకి శిక్షణ ఇవా బడిింది, ఇిందుల్ల మా 

టీచరో్థ ఉన్ని ర్థ. Georgiaల్ల COVID-19 వ్వా కి్ న్స న్నరా హణ క్సిం 

డ్రపణాళికను అనుసరించడాన్నకి DCSD సదాింగా ఉింది. 

8-రరీక్షించడం 

విద్వా ర్థలాలు, సబు ింది మరయు క్కటుింబాలక్క COVID-19 పర్తక్షను 

అిందిించడింల్ల విడ్రకేతలతో కలిస పన్నచేయడాన్నకి DCSD ఉత్ా హింగా 

ఉింది. విద్వా ర్థలాలు, సబు ింది మరయు క్కటుింబాలు SARS-CoV-2 

బారన్ పడాస రో లేద్య అనేది తెలుసుక్వడాన్నకి పర్తక్ష 

సహాయపడుతింది - వ్వరకి లక్షణాలు ఉన్ని య్య లేద్వ ఇతర్థలక్క 

సిండ్రకమణ వా్వ ప ిచెిందే డ్రపమాదిం ఉింద్వ అనే ద్వన్నతో సింబింధిం 

లేక్కిండా ఉింది. 

మా ముఖాలను  

మాస్క ్లు లేద్వ కవరింగ్్లతో 

కవర్ చేయిండి 

మాస్ూ ్లు లేద్య కవరింగ్్లతో 

సురక్షితమైన్ ్సలాలాని్న  

సృష్టించిండి  

మా చేతలను శుద్భరరచండి 

మరియు రటి్టక్కండి సబ్బు  మరయు 

నీటితో 20 సెకన్ ోపాటు కడగడిం మరయు 

ముఖాని్న  తాకక్కిండా ఉిండిండి 

భవన్నలు, బ్స్ు లు, 

బాత్రూమ్లు మరియు 

అధికంగా తాక్ట ద్ాంతాలను 

శుడ్రభపరచిండి మరయు శాన్నటైజ్ 

చేయిండి 
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