જોખમ અને સલામતી સેવાઓ

COVID19 એલલમેન્ટરી સ્ટુ ડન્ટ એટે સ્ટે શન ફોમમ
ના માટે પૂરક દસ્તાવેજ: COVID19 સુપરવાઈઝર, સાખ અને તપાસ સંયોજક
વૉલશંગ્ટન લડપાટમ મેન્્સ ઓફ હેલ્થ એન્ડ લેબર એન્ડ ઇન્ડસ્ટર ીઝે સ્કૂ લ લડલસ્ટર ક્ટ્સને બધા લવદ્યાથીઓની તપાસ
માટે સ્કૂ લ લડલસ્ટર ક્ટ્સની જરૂલરયાત નક્કી કરે છે કે લવદ્યાથીને COVID-19 છે અથવા તે COVID-19 સાથે સંપકમ માં
આવેલા કોઈ વ્યલિ સાથે ગાઢ સંપકમ માં રહ્યો છે .
_______________________________________

_____________________
તારીખ

લવદ્યાથીનું નામ
સ્કૂ લ

ગ્રેડ/લશક્ષક

પાછલા 24 કલાકમાં તમારા લવદ્યાથીએ નીચેના લક્ષણોમાંથી કોઈ અનુભવ કયો છે :
•
•
•
•
•
•
•

100.4 નો તાવ અથવા ઉપર
કફ
શ્વાસની તકલીફ અથવા મુશ્કે લી શ્વાસ લેવામા
ઠં ડી
સ્વાદ અથવા વાસ ગુમાવવી
થકાવટ*
સ્નાયુમાં દુખાવો અથવા શરીરના દુખાવા*

•
•
•
•
•
•

માથાનો દુખાવો*
સુકુ ગળું*
ભરાઇ જવુ અથવા વહેતું નાક*
ઉબકા અથવા ઉલટી*
અલતસાર*
નવી બીમારીના અન્ય સંકેતો જે સંબલં ધત નથી થી
પહેલાની અલસ્તત્વ ધરાવતી લસ્થલત (જેમ કે મોસમી
એલજી

*ટૂં કા ગાળાના લક્ષણ - જો લવદ્યાથી ફક્ત આ લક્ષણો ધરાવતો હોય અને જો લક્ષણ શરૂ થાય અને 24 કલાકથી ઓછા સમયમાં
લનવારણ આવી જાયઅને કોલવડ -19 સાથે કોઈ દે ખીતું સંપકમ માં ન હોય (નજીકનો સંપકમ ). જો લવદ્યાથી ટૂં કા ગાળાના લક્ષણનું
લનરાકરણ લાવે તો બીજા લદવસે શાળાએ પાછા આવી શકે છે. COVID-19 પલરક્ષણ આવશ્યક નથી.

હા____________

ના____________

1. શું તમારો લવદ્યાથી પુલિ થયેલ COVID-19 વાળા કોઈની સાથે ગાઢ સંપકમ માં રહ્યો છે ?
નજીકના સંપકમ માં શામેલ છે; 24 કલાકના સમયગાળામાં સંયુિ કુ લ 15 લમલનટ અથવા વધુ માટે COVID 19
ધરાવતા વ્યલિના 6 ફીટની અંદર રહ્યા હોય; અથવાCOVID-19 વાળા વ્યલિની જેમ સાથે એક જ ઘરમાં
રહેતા હોય; અથવા COVID-19 વાળા વ્યલિની સંભાળ કરી હોય; અથવા COVID-19 વાળા વ્યલિના લાળ
અથવા શરીરના અન્ય સ્ત્રાવના સીધા સંપકમ માં હતા.
2. શું તમારા ઘરના કોઈપણમાં COVID-19 જેવા લક્ષણો છે અને / અથવા તમારા ઘરના કોઈપણને COVID-19
માટે પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે ?
3. શું તમારા લવદ્યાથીએ છે લ્ લા 10 લદવસમાં સલિય વાયરસ માટે સકારાત્મક COVID-19 પરીક્ષણ થયું હતુ?ં
4. શું છે લ્ લા 14 લદવસોની અંદર, એક જાહેર આરોગ્ય કે તબીબી વ્યાવસાલયકે કોવીડ-19 અંગેની
લચંતાઓનાં કારણે તમારા લવદ્યાથીને જાતે દે ખરેખ રાખવા, પોતાને અલગ રાખવા કે જાતે કવોરં ટાઈન
થવા કહ્યું હતું ?

જો આ પ્રશ્નો પૈકીના કોઇપણ પ્રશ્નનો તમે હા માાં જવાબ આપો તો, ઘર ે રહો અને તમારી
શાળાનો સાંપકક કરો.
હા____________

ના____________

જો ઉપરના પૈકી કોઇપણનો તમે હા માાં જવાબ આપ્યો હોય તો, તમારા બાળકને શાળાએ નહીાં
લાવવા વવનાંતી અને હાજરીની નીવતનાં પાલન કરવા વવનાંતી.

હુ ં પ્રમાલણત કરં છું કે મારા બાળક અંગેના ઉપર આપેલા જવાબો મારી ઉત્તમ જાણકારી પ્રમાણે સત્ય અને ચોક્કસ છે.

માતા-લપતા/વાલીની સહી

લદવસ સમયનો ફોન

તારીખ

