അപകടസാധ്യത, സുരക്ഷാ സസവനങ്ങൾ

FEBRUARY 2021
COVID19 പ്പാഥമിക വിദ്യാർത്ഥി അറ്റസേഷൻ സ

ാോം

ഇതിനായുള്ള അനുബന്ധ പ്പമാണോം: COVID19 സൂപ്പർവവസർ,
അറ്റസേഷൻ & സകപ്കീനിോംഗക സകാർഡിസനറ്റർ
വിദ്യാർത്ഥിക്കക COVID-19 ഉസടാ അല്ലെങ്കിൽ COVID-19 നക വിസധ്യരായ ഒരു
വയക്തിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുസടാ എന്നക നിർണ്ണയിക്കാൻ ജിൊ
ട
സ്ൂക ളുകസളാടു എൊ വിദ്യാർത്ഥികല്ലളയുോം പരിസ ാധ്ിക്കാൻ വാഷിോംഗ്ൺ
ആസരാഗയ വകുപ്പുകളുോം ല്ലതാഴിൽ വയവസായങ്ങളുോം ആവ യല്ലപ്പടുന്നു.
_______________________________________

_____________________
തീയതി

വിദ്യാർഥിയുല്ലട സപരക
സ്കൂൾ

സപ്ഗഡക / ടീച്ചർ

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുല്ലട വിദ്യാർത്ഥിക്കക ഇനിപ്പറയുന്ന
ഏല്ലതങ്കിലുോം ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവല്ലപ്പട്ടിട്ടുസടാ :
•
•
•
•
•
•
•

പനി 100.4 അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ
ചുമ
വാസസാചക്വാസോം അല്ലെങ്കിൽ
വസന ബുദ്ധിമുട്ടക
തണുപ്പക
രുചിയുല്ലടസയാ വാസനയുല്ലടസയാ
നഷ്ടോം
ക്ഷീണോം *
സപ ി സവദ്ന അല്ലെങ്കിൽ രീര
സവദ്നകൾ *

•
•
•
•
•
•

തലസവദ്ന *
ല്ലതാടസവദ്ന *
തിങ്ങിയസതാ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്ലക്കാലിപ്പക *
ഓക്കാനോം അല്ലെങ്കിൽ ്ർദ്ദി *
അതിസാരോം*
നിലവിലുള്ള അവസ്ഥസയാടക
ബന്ധമിൊത്ത ഏല്ലതങ്കിലുോം
പുതിയ സരാഗ ലക്ഷണങ്ങൾ (
സീസണൽ അലർജി സപാസലാത്തവ

* ഒരു പ്രസവകാല ലക്ഷണോം - ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കക ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നു മാപ്തസമ
ഉള്ളൂല്ലവങ്കിൽ, സരാഗലക്ഷണോം ആരോംഭിച്ചക 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിരരിക്കുന്നു
പിന്നന്നഅറിയല്ലപ്പടുന്ന COVID-19 എകക്സക്സപാഷർ ഇെ (അടുത്ത സമ്പർക്കോം). പ്രസവകാല

സരാഗലക്ഷണോം പരിരരിച്ചാൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കക അടുത്ത ദ്ിവസോം സ്കൂളിസലക്കക
മടങ്ങാോം. ഒരു COVID-19 പരിസ ാധ്ന ആവ യമിെ.

അന്നെ ____________

അല്ല ____________

1. COVID-19 സ്ഥിരീകരിച്ച ആരുമാല്ലയങ്കിലുോം നിങ്ങളുല്ലട വിദ്യാർത്ഥി
അടുത്ത ബന്ധോം പുലർത്തിയിട്ടുസടാ?
സലാസക സകാൺടാകകറ്റിൽ ഉൾല്ലപ്പടുന്നു; COVID 19 ഉള്ള ഒരു വയക്തിയുല്ലട 6
അടിയിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ല്ലമാത്തോം 15 മിനിസറ്റാ അതിൽ കൂടുതസലാ
ഉടാവുക ; അന്നല്ലങ്കിൽ COVID-19 ഉള്ള ഒരു വയക്തിയുല്ലട അസത വീട്ടിൽ
താമസിക്കുക; അന്നല്ലങ്കിൽ COVID-19 ഉള്ള ഒരു വയക്തില്ലയ പരിപാലിക്കുക; OR
COVID-19 ഉള്ള ഒരു വയക്തിയിൽ നിന്നക ഉമിനീർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റക രീര
പ്സവങ്ങളുമായി സനരിട്ടക ബന്ധല്ലപ്പടുക.
2. നിങ്ങളുല്ലട വീട്ടില്ലല ആർല്ലകങ്കിലുോം COVID-19 സപാലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുസടാ
& / അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുല്ലട വീട്ടില്ലല ആല്ലരങ്കിലുോം COVID-19 ല്ലടേക
ല്ലചയ്യല്ലപ്പട്ടിട്ടുസടാ ?
3. കഴിഞ്ഞ 10 ദ്ിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുല്ലട വിദ്യാർത്ഥിക്കക സജീവമായ
വവറസിനായി സപാസിറ്റീവക COVID-19 പരിസ ാധ്ന നടത്തിയിട്ടുസടാ?

4. കഴിഞ്ഞ 14 ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ, COVID-19 ല്ലനക്കുറിച്ചുള്ള ആ ങ്കകൾ
കാരണോം ഒരു ല്ലപാതുജനാസരാഗയ ഉസദ്യാഗയസ്ഥാസനാ ല്ലമഡിക്കൽ
ല്ലപ്പാ ഷണസലാ നിങ്ങളുല്ലട വിദ്യാർത്ഥിസയാടക സവയോം
നിരീക്ഷിക്കാസനാ സവയോം ഒറ്റല്ലപ്പടാസനാ അല്ലെങ്കിൽ സവയോം
കവാറനകവറൻ ല്ലചയ്യാസനാ പറഞ്ഞിട്ടുസടാ?

ഇെിന്നല ഏന്നെങ്കിലുും ഒരു ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അന്നെ
എന്ന് മറുപടി നൽകുകയോന്നണങ്കിൽ, വീട്ടിൽ െന്നന്ന
െുടരുകയുും നിങ്ങളുന്നട സ്ൂക ളുമോയി ബന്ധന്നെടുകയുും
ന്ന യ്യുക.
അന്നെ ______________

അല്ല ____________

ചമൽെറഞ്ഞവയ്്ക്ക് നിങ്ങൾ അന്നെ എന്ന് മറുപടി
നൽകിയിട്ടുന്നെങ്കിൽ, ദ്യവോയി നിങ്ങളുന്നട കുട്ടിന്നയ സ്ൂക ളിൽ
ന്നകോെു വരരുെ് മറിച്ച് ഹോജർ നയും പിന്തുടരുക.
മുകളിൽ ല്ലകാടുത്തിരിക്കുന്ന എനകല്ലറ കുട്ടില്ലയക്കുറിച്ചുള്ള പ്പതികരണങ്ങൾ എനകല്ലറ
അറിവിനകല്ലറ ഏറ്റവുോം മികച്ചതുോം കൃതയവുമാല്ലണന്നക ഞാൻ സാക്ഷയല്ലപ്പടുത്തുന്നു.

രക്ഷിതാവക / രക്ഷാകർതൃ ഒപ്പക
തീയതി

പകൽസമയ സ

ാൺ

