सामुदायिक कािय पाियििर उपत्यका हेड स्टार्य र प्रारम्भिक यिक्षा काियक्रमहरू
COVID-19 प्रोर्ोकलहरू फेब्रुअरी 15, 2022 सम्म
HS र ELP को लागि हे ड स्टार्ट को कार्ाट लर्ले प्रारम्भिक गिक्षा तथा हे रचाह गिभाि (EEC), हे ड स्टार्ट को
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प्रोर्ोकलहरू सबै न्यूितम आिश्यकताहरू र मािटदिटिहरू पूरा िा भन्दा बढी िदट छ। सबै स्टाफहरू एजेन्सी
र कार्टक्रम COVID-19 प्रोर्ोकलहरू र र्ी प्रोर्ोकलहरू उत्पन्न भएपगछ सबै पररितटिहरूसँि पररगचत हुिनपछट
र अिनिमि ििनटपछट । हामी उपलब्ध सिोत्तम डे र्ा र मािटदिटिमा हाम्रा प्रोर्ोकलहरू आधाररत ििट प्रगतबद्ध छ ौं
र हामी स्वास्थ्य र सनरक्षाको हाम्रो सौंस्कृगत लाई अगि बढाउि प्रगतबद्ध छ ।ौं
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हाम्रो दै गिक आिीबािीमा पररितट ि
गसक्ने िातािरणमा प्रिे ि ििनट अ गि
सञ्चार र अयिमुम्भिकरण




गिक्षकहरूले िातािरणको COVID-19 रणिीगतमा बच्चाहरूलाई पररचर् िराउि हाम्रो COVID-19
पाठ्यक्रमको उपर्ोि ििे छि्। समर् गबत्दै जाँ दा COVID-19 रणिीगतहरू बनझ्न र कार्ाट न्वर्ि ििट
उिीहरूलाई मदत ििट हे रचाहका प्रारम्भिक हप्ताहरूमा बच्चाहरूलाई मचाि ििेछि्।
हाम्रो COVID-19 पाठ्यक्रम को कार्ाट न्वर्ि को माध्यम बार्, बच्चाहरु दू री, व्यम्भिित सनरक्षा
उपकरण (PPE), र हाम्रो िरीरमा कीर्ाणन को भूगमका को बारे मा गसक्नेछि। गिक्षकहरूले सािा
बच्चाहरूका लागि सरल िान्त रणिीगतहरू लािू ििेछि् , जनि सिि भएसम्म व्यम्भिित र िारीररक
दू रीका साथ कार्ाट न्वर्ि ििट सगकन्छ। गिक्षकहरूको सहर्ोिमा पाररिाररक सेिा कमटचारीले हालको
COVID-19 प्रोर्ोकल (फोि, जूम िा व्यम्भिमाफटत) बनझ्न अगभमनिीकरण प्रदाि ििट पररिारहरूसँि
साझेदारी ििेछ।

बच्चाहरूको जााँच र अिुगमि









प्रत्येक साइर्ले स्वास्थ्य जाँ च ििट तागलम प्राप्त स्टाफहरूलाई तोकेको छ।
बच्चाहरू भििमा प्रिेि ििनट भन्दा पगहले िा िर भ्रमणका लागि कमटचारीहरू िरमा प्रिेि ििनट भन्दा
पगहले, पररिारले दै गिक स्वास्थ्य स्क्रीिहरू पूरा ििेछि् (िरमा-आधाररत व्यम्भिित सेिा प्रोर्ोकल हेिनटहोस्)।
र्गद बच्चा स्वास्थ्य जाँ च ििट असफल भर्ो भिे , म्भस्क्रिरले र्स गदि बच्चाको हे रचाहमा उपम्भस्थत हुि
िसक्ने पररिारलाई जािकारी गदिेछ। म्भस्क्रिरले आमाबाबनलाई बच्चाको रोिको गििरािी ििट र अको
चरणको लागि आफ्िो बच्चाको स्वास्थ्य सेिा प्रबन्धकसँि सम्पकट ििट सल्लाह गदिे छ।
साइर्का स्टाफहरूले स्वास्थ्य जाँ च पास िििे सबै बच्चाहरुको स्वास्थ्य गििेषज्ञलाई जािकारी गदिेछि्।
सबै बच्चाहरु फगकटिको लागि औषधी कम ििरर 24 िण्टाको लागि लक्षण मनि र ज्वरो मनि हुिन
आिश्यक छ र अरु कनिै COVID-19 लक्षण हरु हुिन पदै ि (थप जािकारीको लागि तल हे िनटहोस् )
दै गिक स्वास्थ्य स्क्रीि फारामहरू प्रत्येक बच्चाको लागि साइर्मा हुिेछि्।
गदिमा लक्षणहरू दे िा पिे र परीक्षणको लागि आमाबाबनले हस्ताक्षर िरे को सहमगत भएका
बच्चाहरूलाई क्वारे म्भिि र आइसोलेसि चार्ट हे िनटहोस्। (तल हे िनटहोस् )

स्टाफहरूको जााँच र अिुगमि





सबै स्टाफहरूले CAPV म्भस्क्रगिङ प्रोर्ोकलहरू अिनसरण ििेछि् र र्ाढै िार् िा साइर्मै काम ििे होस,
गदिहुँ इलेक्ट्रोगिक स्वास्थ्य जाँ च भिेछि्।
https://www.surveygizmo.com/s3/5677024/Health-Screening-2020
र्गद कनिै स्टाफले गबहािको स्वास्थ्य जाँ च ििट सकेि भिे गतिीहरूले आफ्िो सनपरिाइजर र मािि
सौंसाधिलाई अको कदमबारे जािकारी गदिेछि्।
स्टाफले CAPV COVID-19 प्रोर्ोकल अिनसरण ििेछ।

िातािात
बच्चाहरूलाई ओसारपसार गदै
 र्गतबेला बच्चाहरूका लागि र्ातार्ातको उपलब्धता अत्यन्तै सीगमत छ ।
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HS र ELP र्ातार्ात प्राथगमकता प्रणाली पररिहि लागि सबै भन्दा आिश्यकता मा बच्चाहरू गिधाट रण
ििट उपर्ोि िररिेछ

दै यिक स्वास्थ्य पररक्षण फारम
स्वास्थ्य जाँ च पास िििे िा दृश्य जाँ च पगछ गबरामी दे म्भििे बच्चाहरूलाई त्यस गदि ओसारपोसार िररिेछैि।
 बोगडट ङ ििनटअगि मगिर्रले प्रत्येक बच्चाको दै गिक स्वास्थ्य जाँ च फाराममा हस्ताक्षर िररएको छ गक छै ि
पक्का ििेछ (पररिारलाई बस गबस िीमा आउिन भन्दा पगहले भिट दै गिक स्वास्थ्य जाँ च फारामको िाली
प्रगत गदइिेछ)।
 मगिर्रले फारमको पनिरािलोकि ििेछ र बच्चाले जाँ च पास िरे को छ गक छै ि पक्का ििेछ ।
 र्गद कनिै बच्चाले साइर्मा सम्पकटमा आएको छ र आमाबाबनको सहमगतले िदाट आमाबाबनले बस
आउिनभन्दा पगहले िरमा गछर्ो-गछर्ो एम्भिजेि परीक्षण ििेछि् र बस चढ् िनअगि बस मगिर्रलाई
िकारात्मक परीक्षण दे िाउिेछि्।
o र्गद लक्षण िभएको बच्चाले िरमा परीक्षण ििट िसकेमा र स्कूलमा जाि र्ातार्ात प्रर्ोि िछट
भिे HS र ELP स्टाफले आमाबाबनको सहमगतगलएर बच्चाको परीक्षण ििे छि्।
अिुहार किररिं ग / यिश्वव्यापी माम्भकिंग (थप जािकारीको लायग, तल यिश्वव्यापी माक सेक्सि
हेिुयहोस्।)
 डराइभर / मोगिर्रहरूले सबै समर्मा फेसमास्क लिाउँ िेछि्।
 2 िषट र सो भन्दा बढी उमेरका सिारी चढ् िेहरुले कार्टक्रम प्रोर्ोकल बमोगजम मास्क लिाउिनपछट ।
िेम्भिलेसि
 बसमा झ्याल िनला राम्भििेछ, जहाँ र जगहले सनरगक्षत हुन्छ। हािा पनि: पररचागलत हुिे छै ि।
सरसफाइ
 चालक/मोगिर्रले गर्श्यनहरू, हाते सेगिर्ाइज, फेसमास्क, सरसफाई आपू गतट तथा फोहर मैलाका
झोलाहरू जगहले पगि प्रर्ाप्त मात्रामा िाडीमा राख्िनपछट ।
 फोहरको र्ोकरी िाली िररिेछ र बसको गभत्री भाि गदिहुँ सफा िरे र बढागलिेछ।
 सबै उच्च स्पिट सतहहरूमा उपन्यास कोरोिाभाइरस SARS-CoV-2 गिरुद्ध प्रर्ोि ििटका लागि EPAदताट िररएको उत्पाद प्रर्ोि िरे र समािेि िररएको तर र्समा मात्र सीगमत िभएको सगहत गभत्री भाि
कम्तीमा पगि हरे क गदि एक पर्क कीर्ाणनरगहत हुिेछ: बर्ि, हाथले समात्ने, ढोका ह्यान्डल, गिफ्ट
िोब, ड्यासबोडट गिर्न्त्रण, तान्ने तार, रे ल, स्टे ररङ पाङ्रा, प्रगतबन्ध।
 र्गद िरम गछद्र सतहहरू स्पि रूपमा फोहोर छि् भिे , गतिीहरूलाई उपर्नि क्लीिरको प्रर्ोि िरे र
सफा ििनटपछट र त्यसपगछ िोभेल कोरोिाभाइरस SARS-CoV-2 गिरुद्ध प्रर्ोि ििटका लागि EPA दताट
िररएको एम्भिमाइक्रोगबर्ल उत्पाद प्रर्ोि िरे र कीर्ाणनरगहत ििनटपछट
 ब्लीचलाई गसर्बेल्ट जस्ता कपडाको सतहमा कगहल्यै प्रर्ोि ििनट हुँ दैि र र्सले कपडा लाई गबिािट
सक्छ।
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गसक्ने िातािरणमा
समूहबीचको सम्पकय घर्ाउाँ दै







HS र ELP-ले बच्चाहरूलाई प्रगत कक्षा कोठामा समूहहरूमा राख्न र गदिको सनरु र अन्तमा कक्षा
कोठालाई सकेसम्म गमलाउिबार् बच्न पूणट-गदि से गर्ङमा िण्टाको हे रचाहलाई 8 िण्टा/गदिमा िर्ाएको
छ।
र्गद समूहहरू गमश्रण ििे कारण छ भिे , र्ो केस-दर-केस आधारमा मूल्याङ्कि िररिेछ।
र्गतबेला पररिारहरु तोकेको भेर्िार् िभएसम्म भििगभत्र प्रिेि िरररहे का हुँ दैिि् । र्गद आमाबाबन
स्वर्म्सेिा ििट इच्छन क छि् भिे , गतिीहरूले स्वर्म्सेिा ििटका लागि CAPV/HS र ELP प्रगक्रर्ाहरू
पछ्याउिन पिेछ र अगििार्ट िोप सगहत सौंिीर् तथा राज्य COVID गदिागिदे िहरू पालि ििनटपिेछ।
क्षेत्र र्ात्राहरू सनपरिाइजरहरूको परामिटमा केस-द्वारा-केस आधारमा मूल्याङ्कि िररिेछ। छरगछमेकमा
िनम्न अिनमगत गदइएको छ।

दै यिक बािी








HS र ELP ले आिश्यकता अिनसार िारीररक गिकािलाई सनदृढ पािट कक्षाको िातािरण को स्थापिा
ििेछ ।
o गििन र बच्चाहरूका लागि िारीररक दू री उपर्न ि छै ि।
र्स समर्मा, "पररिार िैली" िािा बन्द िररएको छ र स्टाफले उिीहरूको लागि बच्चाहरूको
प्लेर्हरूमा िािा राख्दछ, "पररिार िैली" भन्दा हाम्रो सामान्य बािी जस्तो।
HS र ELP हात धनिे प्रगक्रर्ाहरू अिनसरण ििनटहोस्।
िोप्य कनराहरूको सम्पकटमा आएमा िरम िस्तनहरू धोइगदिे गििेष सािधािी अपिाउिन पछट ।
हे रचाहमा केही समर्को लागि दाँ त माझ्ने काम बन्द िररएको छ। हामी िर दन्त गचगकत्सा जािकारी
र र्ू थब्रि गकर्हरू पठाएर पररिारलाई सहर्ोि िरररहे का छ ।ौं
म सम अिनमगत गदौं दा, गिक्षकहरूले बच्चाहरूगसत िरबागहर धेरै समर् पाउिेछि्।

प्रत्यक्ष समथयि सेिा र स्वििंसेिक (IFSP/IEP, यििेषज्ञ, ठे केदार, बाह्य प्रदािक,
स्वििंसेिक)




HS र ELPले IEP िा IFSP भएका बच्चाहरूका लागि सेिाहरू गितरण ििट सनगिधा प्रदाि ििट
प्रारम्भिक हस्तक्षेप कार्ट क्रम िा स्थािीर् गिक्षा एजेन्सीसँि सहर्ोि ििेछि् ।
र्गद साइर्मा बच्चाको लागि र्ाढा-र्ाढा (जस्तै, र्े गलहे ल्थ) सेिा प्रदाि िररएको छ भिे , हामी
उपर्नि उपकरणसगहत छन ट्टै कोठा िा बच्चाको कक्षा कोठा प्रर्ोि ििेछ ।ौं
साइर्मा प्रत्यक्ष सेिाहरू प्रदाि िररएमा, व्यम्भिले िोप, गिश्वव्यापी मास्क लिाउिे र हात धनिे क्रममा
CAPV प्रोर्ोकलहरू पालि ििेछ।
o OHS-को लागि स्टाफ, ठे केदार, स्वर्म्सेिकहरूको लागि िोप लिाउिनपछट जसको
गक्रर्ाकलापमा बच्चाहरु र पररिारहरूलाई प्रत्यक्ष सेिा प्रदाि ििनट िा सम्पकट राख्िन समािेि छ।

स्टाफका


लायग िोप आिश्यकता र छु र्

CAPV िोप िीगत मा सन्दभट ििनटहोस् ।

COVID-19 को प्रसार कम गिय व्यम्भिगत सुरक्षा उपकरण र सफाई गिे बािी
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यिश्वव्यापी माम्भकङ
 स्टाफ: CAPV व्यम्भिित सनरक्षा उपकरण प्रोर्ोकल हे िनटहोस्
o HS र ELP स्टाफ तथा िेल मैदािमा बागहर रहे का केर्ाकेर्ीले बागहर िचािच भररएको ठाउँ मा
िभएमा िा अरू मागिसहरूगसत गिरन्तर िगिष्ठ सम्बन्ध राख्ने गक्रर्ाकलापहरूको द डाि आफ्िो
मास्क हर्ाउि सक्छि्।
 स्टाफ र बच्चाहरूको लागि िरबागहर आिश्यक परे मा सधैं मास्क उपलब्ध हुन्छ।
o स्वाित तथा फेरी भेर््दा (गलँदा/छोडदा) िदाट स्टाफ र आमाबाबनका लागि मास्कको आिश्यकता
पिेछ ।
 बच्चाहरु: 2 िषट र त्यसभन्दा िढी उमेरका बच्चाहरुले गभत्र मास्क लिाउिनपछट । 2 िषट भन्दा कम
उमेरका बच्चाहरुले मास्क लिाउिन हुँ दैि ।
o मास्क लिाउिे अपिादहरू बच्चाहरूले िािा िाँदा, गपउँ दा िा सनत्दा; अमेररकी अपाङ्गता
अगधगिर्म (ADA) द्वारा पररभागषत अपाङ्गताको कारण सनरगक्षत रूपमा मास्क लिाउि िसक्ने
व्यम्भिहरूको साँ िनरो उपसेर्, अपाङ्गता छूर्सम्बन्धी CDC मािटदिटि अिनरूप; अथिा बच्चाको
स्वास्थ्य सेिा प्रबन्धकले बच्चाको गििेष स्वास्थ्य सेिाको आिश्यकता पूरा ििट िैकम्भिक अिनहार
ढाक्ने सल्लाह गदौं दा।
o कगहलेकाहीौं बच्चालाई मास्क लिाउँ दा सनरक्षाको ितरा हुि सक्छ। र्स्तो अिस्थामा बच्चाको स्वास्थ्य
र सनरक्षालाई गिचार िररन्छ र सनरक्षा ितराको समर्मा मास्क हर्ाउि सगकन्छ।
 उदाहरणका लागि, मास्क सनरगक्षतसाथ सम्हाल्ि िसक्ने बच्चाहरू, सास फेिट िाह्रो हुिेहरू,
सौंज्ञािात्मक िा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएकाहरू र बच्चाहरू जसका लागि र्सले
गिसागसिे िा गिदाउरो ितरा गिम्त्त्याउि सक्छ।
o सबै िर्ाँ सीपहरूजस्तै बच्चाहरूलाई पगि मास्क लिाउि र मास्क लिाई रहिे उगचत तररका
गसकाउिनपिे हुन्छ। बच्चाहरूको पररम्भस्थगत अिनसार रहि सगकिे भए तापगि गतिीहरू गिकासका
प्रारम्भिक चरणहरूमा छि् र र्ो िर्ाँ प्रचलिअिनरूप चल्ि गतिीहरूलाई सम्त्झ र्ा तथा
सनदृढीकरणको आिश्यकता पिट सक्छ।
 पररिारहरू: हे रचाहकताट हरूले बच्चाहरूलाई छोड् दै, ल्याउदै , िा कनिै अन्य कारणका लागि कार्टक्रम
मैदािमा आउँ दा मास्क िा कपडा अिनहार कभर लिाउिे अपेक्षा िररन्छ। र्गद हे रचाहकताट गसत कनिै मास्क
छै ि भिे स्टाफहरूले मास्क उपलब्ध िराउिेछि्।
 मास्क लिाउिे : मास्कले आफ्िो मनि, िाक र गचउँ डो छोप्नन पछट । र्ो काि िा र्ाउकोको पछागड लिाउि
सगकन्छ, व्यम्भिले कनरा िदाट िा गहल्डन ल िदाट जबसम्म र्ो ठाउँ मा रहीरहन्छ। भेि िा गिष्कासि भल्भ
भएका मास्कहरूलाई अिनमगत गदइँ दैि गकिभिे र्सले गफल्टर ििररएको सासलाई मास्कबार् उम्त्कि गदन्छ
(भल्भमागथ िल्यगक्रर्ाको मास्क लिाउि सक्छ)।
फेस यिल्ड: िेबनलाइजर को प्रिासि िदाट फेस गिल्ड र मास्क लिाइिेछ।
पन्जा: गिश्वव्यापी सािधािी अपिाउिनहोस् र डार्पर िदाट , औषधी सेिि िदाट , सिम्भस्क्रि प्रर्ोि िदाट , िािा
िाँ दा, फोहोर तथा िरीरका तरल पदाथटहरू कोदाट र सफा िदाट पञ्जा लिाउिनहोस्।
हात धुिे: भििमा प्रिेि ििे तर कक्षा कोठामा िििे व्यम्भिहरूले भििभरर 60%+ अल्कोहल से गिर्ाइजर
स्टे सिहरू प्रर्ोि ििनटपछट िा उपलब्ध हात धनिे गसौंकमा हात धनिनपछट । कक्षा कोठामा प्रिेि ििे कनिै पगि
व्यम्भिले प्रिेि िदाट 20 सेकेन्डको लागि साबनि, पािी र िषटणले हात धनिनपछट ; बागहरी गक्रर्ाकलापबार्
आउँ दा; िािनअगि र िाइसकेपगछ; छड् के, िोकी िा िाक फनकेपगछ; ि चालर् र डार्पररङ पगछ; िािा
ह्यान्डल ििनट अगि; दू गषत हुि सक्ने सतह छन ि िा सफा ििट पगछ; बच्चाहरूलाई हात धनि सहर्ोि िरे पगछ;
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औषधी प्रिासि अगि र पगछ; बच्चाहरू ओसारपसारका लागि प्रर्ोि हुिे सिारी साधिमा प्रिेि ििनटअगि; र
पञ्जा पररितटि ििनट भन्दा पगहले/पगछ ।
सरसफाइ:
o गिक्षकहरूले धेरै छन िे क्षे त्रहरू 1x प्रगत गदि न्यू ितम सफा ििनटपछट (थप ठीक छ)
o बच्चाहरूले सामरीहरू बाँ ड्ि सक्छि् (प्रत्येक बच्चाको प्रर्ोिबीच सरसफाइको आिश्यकता छै ि)
o िािा पकाउिेहरूले आिश्यकताअिनसार गदिभरर भान्छा सफा ििेछि्
o कस्टगडर्िहरूले साँ झमा कक्षा कोठा र भान्छाको भनइँ, बाथरूम आगद राम्ररी सफा ििेछि्
o र्स भििका अन्य सबै क्षेत्रहरू िर्स्क बाथरूम र सामान्य क्षेत्रहरूलिार्त गिर्गमत तागलकामा
सफा िररन्छ
फोसट अफ िेचर(Force of Nature) सेगिर्ाइजर र कीर्ाणनिािक: उत्पादि गमश्रण िदाट गिमाट ताको
गिदे िि पालि ििनटहोस्। बोतल (र्े प िा हर्ाउि सगकिे लेबलमा) गमगतसँि लेबनल ििनटहोस् त्यसै ले स्टाफले
सनलः 2 हप्तापगछ र िर्ाँ बोतल गमगसए पगछ फ्याक्ननपिे थाहा पाउिेछि्। फोसट अफ िेचर(Force of
Nature) लाई प्रभािकारी बिाउि 10 गमिेर् सतहमा रहिनपछट ।
फोसट अफ िेचर(Force of
Nature)मा गिस्तृत सनरक्षा परीक्षण िररएको छ र अध्यर्िहरूले दे िाएअिनसार र्ो सेगिर्ाइजरको रूपमा
प्रर्ोि ििनट सनरगक्षत छ।
ब्लीच (सनलः को आधारमा, सेगिर्ाइजर िा कीर्ाणनिािक)। ब्लीच 1 गमिे र्को लागि सतहमा बस्नै पछट ।
कीर्ाणनिािकको रूपमा ब्लीच
8%-9% ब्लीच
5%-6% ब्लीच
2 चम्त्चा प्रगत क्वार्ट कोठाको तापक्रम पािी
4 चम्त्चा प्रगत क्वार्ट कोठाको तापक्रम पािी
½ कप प्रगत ग्यालोि कोठाको तापक्रम पािी
1/3 कप प्रगत ग्यालोि कोठाको तापक्रम पािी
सेगिर्ाइजरको रूपमा ब्लीच
8%-9% ब्लीच
¾ चम्त्चा ब्लीच प्रगत क्वार्ट कोठाको तापक्रम पािी
1 चम्त्चा ब्लीच प्रगत ग्यालोि कोठाको तापक्रम पािी

5%-6% ब्लीच
½ चम्त्चा प्रगत क्वार्ट कोठाको तापक्रम पािी
2 चम्त्चा ब्लीच प्रगत ग्यालोि कोठाको तापक्रम पािी

िाद्य सुरक्षा: सबै िाि र िाजा तर्ार ििटका लागि CACFP र EEC गिर्महरू पालि िररिेछ।
यिक्रेता यितरण: सिि भएसम्म साइर्हरूमा सम्पकट गबगहि गितरण िररिेछ। र्गद गितरण भििमा (अथाट त
िािा) ल्याइर्ो भिे , गितरण ििे व्यम्भिले आउँ दा मास्क लिाउिनपछट । र्गद गतिीहरूको मास्क छै ि भिे
एउर्ा मास्क उपलब्ध िराइिेछ।
यििु तथा बच्चाहरू र यिकासरूपी िुिा यप्र-कूल पढ् िेहरुको हेरचाह:
 डार्पररङ: HSELP NAEYC डार्पररङ प्रगक्रर्ाहरू अिनसरण ििनटहोस्।
 िनिाउिे : HSELP िनिाउिे प्रगक्रर्ाहरू अिनसरण ििनटहोस्।
िेम्भिलेसि: िरगभत्रै ताजा हािाको पहुँ च बढाउिको लागि तापक्रम असगजलो तातो/गचसो िहुिे र सनरक्षाको
ितरा िहुँ दा ढोका र झ्याल िनला राख्िनपछट । दोस्रो तलाको झ्यालमा सनरक्षा प्रणाली सौंलग्न हुिनपछट । एर्र
कम्भन्डसिरहरू प्रर्ोि ििट सगकन्छ, र बढी अिनकूल भएमा गचसो हािा उत्पादि ििे गिकिको रूपमा हािा
सािट/गफल्टर ििट "फ्याि" मोडमा हुि सक्छ। कक्षा कोठा र लािू हुिे साझा कार्ाट लर् ठाउँ मा हािा
6

प्यनररफार्र हुन्छ। सबै हािा गफल्टरहरू प्रर्ोि िररिे उपकरणहरूले सौंकेत िरे बमोगजम गिर्गमत रूपमा सफा
िरे र बदगलन्छ।

औषधी प्रिासि
यचयकत्सा
अिस्था
धम्त्कीको रोि

आिश्यक औषधी

COVID-19 को लायग सुरक्षात्मक उपाि

गमर्रे ड-डोज इन्हेलर िा िेबनलाइजर
जब पूणटतर्ा आिश्यक हुन्छ

स्पेसरभएको गमर्रे ड-डोज इन्हे लर गसफाररस िररन्छ।
िे बनलाइजरहरू पूणटतर्ा आिश्यक परे को बेलामा मात्र र
केसको आधारमा मात्र प्रर्ोि िररिे छ । र्गद पररिारले स्पेसर
उपलब्ध िराउि सकेि भिे कार्टक्रमले प्रदाि ििे छ ।
कमट चारीहरूले िे बनलाइजर प्रर्ोि िदाट िल्यगक्रर्ाको मास्क
ढाक्ने, पञ्जा र फेस गिल्ड लिाउिेछ। स्टाफले बच्चा सँि
र्ाढा िार् िा छन ट्टै कोठामा औषधीको प्रिासि ििे छ जिसम्म
ज्यािको ितरा हुन्दै ि।
एलजी
MD क्रम प्रगत एलजी भएको बच्चाको स्टाफले गसफाररि िररएको िल्यगक्रर्ा मास्क कभर ििे र
लागि म म्भिक औषधी िा इगप अर्ो ग्लोभहरू लिाउँ दछ।
इन्जे क्ट्र
रोिको अचािक MD क्रम प्रगत म म्भिक िा मलािर् स्टाफले गसफाररि िररएको िल्यगक्रर्ा मास्क कभर ििे र
आक्रमण गिकार औषगध
ग्लोभहरू लिाउँ दछ।
तीव्र
गचगकत्सा MD क्रम प्रगत म म्भिक िा सामगर्क स्टाफले गसफाररि िररएको िल्यगक्रर्ा मास्क कभर ििे र
अिस्था
ग्लोभहरू लिाउँ दछ।
औषगध
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कोही गबरामी पदाट
एउर्ा साइर्मा बीमारीको पु यि
र्गद स्टाफ सदस्यलाई सरुिा रोि (COVID-19 सगहत) को सम्पकटमा रहे को थाहा भर्ो भिे , स्टाफले तनरुन्तै
आफ्िो सनपरभाइजरलाई जािकारी िराउिेछि् , जसले हाम्रो स्वास्थ्य गििेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबन्धकसँि परामिट
ििेछ। HS र ELP-ले कार्टक्रममा पररिारलाई रोिबारे जािकारी गदि गिद्यमाि प्रगक्रर्ाहरू पछ्याउिेछि्।
जब बच्चा लक्षणात्मक हुन्छ, परीक्षण सकारात्मक हुन्छ र/िा COVID-19 को सम्पकयमा आउाँ छ

ियद बच्चामा लक्षण छ ििे
बच्चाले PPE लिाएको प्रमागणत िर्स्कसँि
आइसोले सि कोठामा पिट िेछ

लाक्षगणक हुँ दा बच्चा आइसोले सि कोठामा भए
तापगि मास्क लिाउि प्रोत्साहि गदन्छ (2 िषट
र त्योभन्दा ठूलो)

आमाबाबन िा अगभभािकलाई फोि ििनट होस् र
बच्चालाई िर जािको लागि व्यिस्था ििनट होस्
िा बच्चालाई HS र ELP स्टाफद्वारा परीक्षण
ििट सगकन्छ र्गद आमाबाबनको सहमगत
गदइएको छ भिे

र्गद बच्चालाई आमाबाबनले लागिसकेका छि् भिे
। र्गद गलि आउँ दा िा साथमा आमाबाबनको
उगचत सहमगत प्राप्त भएमा आमाबाबनलाई गछर्ो
एम्भिजे ि परीक्षण (२ िषट र त्यसभन्दा बढी
उमे रका बच्चाहरू) प्रदाि ििनट होस्

आमाबाबनले आफ्िो बच्चालाई Covid को
लागि परीक्षण िराउि सूगचत ििनट होस् र्गद
गतिीहरू पररक्षण र िरमै रगहरहिे गिकिमा
भाि गलएका छै िि् िा बच्चा स्कूल बागहर
सम्पकटमा आएको गथर्ो भिे (गर्पोर्: 2 िषट
भन्दा कम उमेरका बच्चाहरुले उमे रको कारण
पररक्षण र िरमै रगहरहिे मा भाि गलि िसक्ने
भएकाले गतिीहरुमा पगि लािू हुन्छ)

र्गद बच्चालाई HS र ELP स्टाफ सदस्यद्वारा
परीक्षण िररएको छ र हल्का लक्षणहरू सगहत
(तल िैर-बोल्ड िस्तन हरूलाई सन्दभट ििनट होस्)
िकारात्मक छ भिे , बच्चा रगहरहि सक्छ।
र्गद बच्चा सकारात्मक छ भिे , तलका
चरणहरू अिन सरण ििनट होस्।
थप मू ल्याङ्किको लागि पररिारहरूले पगि
आफ्िो बच्चाको स्वास्थ्य सेिा प्रदार्कसँि
सम्पकट ििट सक्छि्
कार्टक्रम पररिारहरूको सहमगतमा उपलब्ध
रूपमा द्रनत एम्भिजे ि परीक्षण (2 िषट र त्यो
भन्दा बढी) प्रदाि ििेछ
गर्पोर्: 2 िषट भन्दा कम उमे रका बच्चाहरुलाई
गछर्ो–गछर्ो एम्भिजि परीक्षण िराउि सक्दै ि ौं

गबरामी बच्चाले बस्ने क्षे त्रहरू स्टाफहरूले सफा, कीर्ाणनिािक र हािा आितजाित ििे छि्।
र्गद िकारात्मक परीक्षण िरे मा, लक्षणहरू हल्का भएमा बच्चा हे रचाहमा रगहरहि सक्छ िा 24
िण्टासम्म ज्वरो मन ि भएपगछ र लक्षणहरूमा सनधार भएपगछ हे रचाहमा फगकटि सक्छ।

ियद बच्चाले COVID 19 को लायग परीक्षण गदाय सकारात्मक दे िाउछ ििे
(अलगै रहिुपछय )
बच्चा 5 गदि िरमै बस्नेछ
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हे रचाहमा हुँ दा गतिीहरूले लिातार मास्क
लिाउि सक्छि् भिे 6 गदिमा फेरर हे रचाहमा
फगकटि सक्छि् (PCR िा एम्भिजे िपरीक्षण
गसफाररस िररर्ो, तर आिश्यक छै ि)

5 गदिपगछ

बच्चालाई हल्का दे म्भि कनिै लक्षण छै ि भिे ,
गतिीहरू फेरर हे रचाहमा फकटि सक्छि् , तर
र्गद लक्षणहरू मा सनधार भएको छै ि भिे ,
लक्षणहरू सनगिएसम्म र आिश्यक अिन सार
परामिट का लागि HS र ELP स्वास्थ्य
गििे षज्ञसँि जाँ च ििरे सम्म गतिीहरू हे रचाहबार्
बागहर रहिन पछट
बच्चाहरु हे रचाहमा फगकटिनअगि 24 िण्टासम्म
ज्वरो मनि हुिन पछट र दै गिक स्वास्थ जाँ च पास
ििट सक्ननपछट
र्गद बच्चाले हे रचाहमा रहदा लिातार मास्क
लिाउि सक्दै ि भिे

र्गद बच्चाले परीक्षण(PCR िा एम्भिजे ि) ििट
सक्दै ि भिे

बच्चाले 5 गदि िा पगछ (PCR िा एम्भिजे ि)
परीक्षण ििट सक्छ:
 जब परीक्षण िकारात्मक हुँदा र
लक्षणहरु ि दे म्भिदा िा लक्षण कम
हुँ दा: िकारात्मक परीक्षण पगछ अको
गदि हे रचाहमा फकटि सक्छ, 11 औौं
गदि फगकटि सक्छि
 सकारात्मक परीक्षण िदाट , िकारात्मक
परीक्षण िा लक्षणहरु ितम ि भए
सम्म िा 10 गदिसम्म लक्षणहरू कम
िभएसम्म अलग्गै रहिन होस्, 11 औौं
गदि फगकटि सक्छि
जम्मा 10 गदिको लागि िरमै बस्नेछ र 11 औौं
गदिमा फकटिेछ

ियद COVID-19 िएको व्यम्भिसाँग बच्चाको सम्पकय ििो ििे
बच्चा 5 गदि िरमै बस्नेछ िा
र्गद HS र ELP साइर्मा सौंक्रमण दे िा
परे को छ र बच्चामा लक्षण छै ि र दै गिक
स्वास्थ्य जाँ च पास िछट भिे

HS र ELP-ले 2 िषट र त्यसभन्दा बढी
उमे रका बच्चाहरूका लागि लिातार 5 गदिसम्म
पररिारहरूलाई दै गिक उगचत सहमगत सगहत
द्रनत एम्भिजे ि परीक्षण प्रदाि ििे छ
त्यसपगछ आमाबाबन आफ्िो स्रोत प्रर्ोि ििट
र्गद HS र ELP साइर्मा सौंक्रमण दे िा
गजम्मेिार हुन्छि (कनिै अिस्थामा HS र ELP
परे ि भिे
सँि िैर-EEC स्रोतबार् परीक्षण उपलब्ध हुि
सक्छ)
र्गद बच्चा सम्पकटमा आएको छ र लाक्षगणक
"र्गद प्रतीकात्मक हो भिे " को लािी मागथको
बन्छ भिे
अिन सरण ििनट होस्
गर्पोर्: सकारात्मक परीक्षणले मागथको आइसोले सि मािटदिट ि अिन सरण ििेछ
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जब बच्चा 5 गदि िरमै बस्छ
5, 6 िा 7 औौं गदिमा परीक्षण ििे (PCR
िा एम्भिजे ि)

परीक्षण िकारात्मक आउँ दा-बच्चा हे रचाहमा
फकटि सक्छ
परीक्षण सकारात्मक आउँ दा-मागथको
आइसोले सि मािटदिट ि अिनसरण ििनट पछट

र्गद बच्चाले परीक्षण(PCR िा एम्भिजे ि) ििट
सक्दै ि भिे

जम्मा 10 गदिको लागि िरमै बस्नेछ, 11 औौं
गदिमा फकटिेछ

यिगत 90 यदिमा बच्चालाई िोप लगाइएको छ िा COVID-19 िएको छ
ििे
र्गद बच्चालाई गिित 90 गदिमा COVID-19 भएको छ भिे, गतिीहरू
हे रचाहमा हुि सक्छि् र गतिीहरूलाई क्वारे िाइि र परीक्षणबार् मनि
िररएको छ
र्गद बच्चालाई पूणटतर्ा िोप लिाइएको छ भिे सम्पकटमा आउँ दा िा लक्षण
दे िापदाट मागथको कनरा अिनसरण ििनटहोस्
बच्चाहरूको लायग िात्रा
 र्गद बच्चा COVID-19 िोपको साथ "अप र्न डे र्" छै ि िा िोप लिाइएको छै ि भिे :
o फके पगछ: आत्म-क्वारे िाइि ििनटहोस् र फकेको 3-5 गदि पगछ परीक्षण (PCR) िराउिनहोस्
र िरमै रहिनहोस् र र्ात्रापगछ पूरा 5 गदिको लागि आत्म-क्वारे िाइिमा रहिनहोस्।
 CAPV र्ात्रा प्रोर्ोकल अिन सरण ििनटहोस्

स्टाफ काममा फयकयदै
स्टाफले CAPV प्रोर्ोकलहरू अिनसरण ििेछ । CAPV स्वास्थ्य र सनरक्षा प्रोर्ोकलहरू हेिनटहोस्।

यबरामीका लायग HSELP थप स्रोतहरू (स्टाफ/बच्चाहरू)
गबरामीहरूको पूणट सूची र कगहले िर बस्नेको लागि, HS र ELP आमाबाबन पनम्भस्तका िीगत र प्रगक्रर्ाहरू
हे िनटहोस् ।
Covid-19 साँग सम्बम्भित
बच्चालाई गिम्न कारणले िरमै बस्ननपछट :
o बच्चाको तापक्रम 100.0 िा सो भन्दा मागथ भएमा ।
o बच्चालाई COVID-19 िा फ्लू जस्ता लक्षणहरू दे िापरररहे को छ िा िोकी लािेको छ, सास फेिट
िाह्रो छ िा सासको कमी भैरहे को छ भिे।
o स्वाद िा िन्को िर्ाँ हराएको
o माौं सपे िी दन ख्ने िा िरीर दन ख्ने
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o

o

र्गद बच्चामा यिम्न दु ई िा दु ईिन्दा लक्षणहरू बढी छि्, जुि दीघयकालीि स्वास्थ्य समस्यासाँग
सम्बम्भित छै ि: िोकी, ज्वरो, ज्वरो आउिे र गचसो, र्ाउको दन ख्ने, माौं सपेिी दन ख्ने, बान्ता हुिे,
पिाला, िाँ र्ी दन ख्ने, थाकेको, िाक बन्द हुिे िा अन्य ज्ञात कारणहरूले िदाट िाक बग्ने, जस्तै एलजी
तल बोल्ड गररएका िस्तनहरूलाई हे रचाहबार् तत्काल बगहष्करण आिश्यक पदट छ:
 ज्वरो 100* िा त्योिन्दा बढी, यचसो
 सास फेिय गाह्रो िा सासको कमी
 स्वाद िा गन्को ििााँ हराएको
 मािं सपे िी दु ख्ने िा िरीर दु ख्ने
o कार्ट क्रमका लागि लक्षणहरुको सगमश्रण र बाल रोि सम्बन्धी िीगतहरुको सगमश्रणका आधारमा
केस-दर-केस आधारमा बोल्ड िभएका िस्तनहरुको व्यिस्थापि ििनट पदट छ ।
 िोकी (अन्य ज्ञात कारणले होइि, जस्तै दीिट कालीि िोकी)
 अन्य लक्षणहरुको सौं र्ोजिमा हुँ दा िाँ र्ी दन ख्ने
 अन्य लक्षणहरुको सौं र्ोजिमा हुँ दा िाकिाक लाग्ने , बान्ता हुिे िा पिाला लाग्ने
 अन्य लक्षणहरुको सौं र्ोजिमा हुँ दा र्ाउको दन ख्ने
 अन्य लक्षणहरुको सौं र्ोजिमा हुँ दा थकाि
 अन्य लक्षणहरूको सौं र्ोजिमा हुँ दा िाकको जाम िा िाक बग्ने (अन्य ज्ञात कारणहरूले
िदाट होइि, जस्तै एलजी)

*गर्पोर्: CDC सँि िगजकको सम्पकट:
*24 िण्टाको अिगधमा जम्मा 15 गमिेर् िा त्योभन्दा बढी को लागि सौं क्रगमत व्यम्भिको 6 गफर् गभत्र
(प्रर्ोििाला-पनगि िररएको िा म्भक्लगिकल गिदाि) भएको व्यम्भि (उदाहरणका लागि, एक गदिमा जम्मा 15
गमिेर्को लागि तीि व्यम्भिित 5 गमिेर्को एक्सपोजर)। सौंक्रगमत व्यम्भिले SARS-CoV-2 लाई कनिै लक्षण
हुिन भन्दा 2 गदि अिागडदे म्भि फैलाउि सक्छ (िा, एगसम्त्टोमेगर्क गबरामीहरूका लागि, सकारात्मक िमनिा
सौंकलि गमगतभन्दा 2 गदि अिागड), जबसम्म उिीहरुले िर आइसोलेसि बन्द ििे मापदण्ड पूरा िदै िि् ।
सौंक्रगमत व्यम्भिले कम्तीमा पगि 5 गदिको आइसोलेसि पूरा िरे पगछ Covid-19 भएको व्यम्भिको सम्पकटमा
आएका व्यम्भिहरूलाई िगजकको सम्पकट ठागिौंदैि।
**गर्पोर्: पूणट िोप लिाइएको CDC को अथट:
आफ्िो प्राथगमक श्रृौंिला COVID 19 िोप प्राप्त िरे को व्यम्भि।
 2-िन राक श्रृ ङ्िलामा दोस्रो िन राकको 2 हप्तापगछ, जस्तै Pfizer िा Moderna िोपहरु, िा
 एकल िन राक िोपको 2 हप्तापगछ, जस्तै Johnson & Johnsonको जािसे ि िोप
**गर्पोर्: अप-र्न -डे र्को अथट :
 एक जिा व्यम्भिले गसफाररस िररएको सबै COVID-19 िोपहरु प्राप्त िरे को छ, जसमा र्ोग्य हुँ दा
कनिै पगि बूस्टर िनराक(हरु) पगि समािेि छ।
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बन्द र सू च िाहरू
अपे यक्षत काियक्रम बन्द





गिक्षा प्रबन्धकहरू, गिक्षा गिदे िक, िा गडजाईिकताट ले EEC लाई कार्टक्रम बन्द हुिे कनरा ररपोर्ट
ििेछि् र कार्टक्रम गिदे िक िा गडजाईिकताट ले हे ड स्टार्ट को क्षेत्रीर् कार्ाट लर्मा ररपोर्ट ििेछि्।
पररिारलाई पररिार अगधििा, साइर् गिदे िक िा गडजाइिकताट द्वारा सूगचत िररिेछ।
स्टाफलाई उिीहरूका पर्टिेक्षकहरू िा गडजाइिकताट ले सूगचत ििेछि्।
काियक्रम बन्द गियका लायग HS र ELP आकम्भिक िोजिाहरू हेिुयहोस्

सूचिाहरू र स्वास्थ्य सिंलग्नताको स्थािीि बोडय


कार्टक्रमले स्थािमा सबै HS र ELP / CAPV प्रोर्ोकलहरू पालिा ििेछ। र्गद थप मािटदिटिको
आिश्यकता पिे अिस्था आर्ो भिे स्वास्थ्य र्ोलीका सदस्यले थप गिदे ििको लागि स्थािीर् BOH सम्म
पनग्नेछि्।
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स्रोतहरू
EEC गिर्महरु:
https://www.mass.gov/doc/606-cmr-700-regulations-for-family-group-schoolage-child-care-programs/download
EEC स्वास्थ्य र सनरक्षा मािटदिटि:
https://www.mass.gov/service-details/eecs-health-and-safety-guidanceduring-covid-19-recovery-for-child-care-providers

हे ड स्टार्ट स्रोतहरूको कार्ाट लर्:


हे ड स्टार्ट कार्टक्रमहरूमा COVID-19 फैगलििार् रोगकि िोप र मास्क आिश्यकताहरू

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/safety-practices/article/vaccine-maskrequirements-mitigate-spread-covid-19-head-start-programs


भ्याम्भक्सि र मास्क आिश्यकता सम्बन्धी अम्भन्तम गिर्मको प्रस्ताििा

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/preamble-final-rulevaccine-mask-requirements


स्टाफहरुलाई िोप लिाउिे र र्नगिभसटल माम्भस्कङ सम्बन्धी सौंिोगधत हे ड स्टार्ट कार्टक्रम प्रदिट ि मािक

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/revised-head-start-programperformance-standards-staff-vaccination-universal-masking


हे ड स्टार्ट कार्टक्रमहरूमा COVID-19 फैगलििार् रोगकि िोप र मास्क आिश्यकताहरूको साराौं ि

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/about-us/article/summary-vaccine-maskrequirements-mitigate-spread-covid-19-head-start-programs


गिश्वव्यापी माम्भस्कङ र COVID-19 िोप आिश्यकता बारम्बार सोगधिे प्रश्नहरू

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/about-us/article/universal-maskingcovid-19-vaccine-requirement-faqs
CDC मािटदिटि:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/guidance-for-childcare.html
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