फेएट काउ�ी प��क �ू�

कोिभड-१९ ���गत िसकाईको आ�ूह
चरण ५

परो� (�रमोट) मात्र

>४० िबरामीह�/दै िनक १००,००० मािनसह�

१. रा�पालको आदे श

१३२+
चरण ४

�रमोट वा क्रिमक-���गत�पको िश�ा
>२५-४० िबरामीह�/दै िनक १००,००० मािनसह�

८३

संक्रमणका कारकह�

२. औसत दै िनक िबरामीह�
३. िव�ाथ� र कम� च ारी
अनु प �स्थितह�
४. िव�ाथ� र कम� च ारी
अलगाव/सं ग रोध
५. सं च ालनह� र समथ� न
िवचारह�

चरण ३

���गत-�पको िश�ण
>१०-२५ िबरामीह�/दै िनक १००,००० मािनसह�

६. समु द ाय िब�� सं स् थागत
प्रसार
७. समु द ायको प्रवृ ि �ह�
८. खोप लगाइयो

३३
३.३

चरण २

सबै ���गत-�पको िश�ण
>१-१० िबरामीह�/दै िनक १००,००० मािनसह�

चरण १

सबै ���गत-�पको िश�ण
<१ िबरामी/दै िनक १००,००० मािनसह�

िट�णी : ह�ाको पाँच िदन �रमोट िस� े प�रवारह�कालािग उपल� रहनेछ जसले आफ्नो िव�ाथ�ह�कोलािग �ो िवक�को छनौट गद� छ ।

फेएट काउ�ी प��क �ू�

कोिभड-१९ ���गत िसकाईको आ�ूह:चरणको िववरणह�
चरण ५ (बैजनी):
कोिभड-१९को प्रसारको जो�खम पया� � छ।

सबै �ूलह� ब� छन्। िव�ाथ�ह� शारी�रक �पमा �ूलमा भाग िलइरहे का छै नन् र गैर-पार��रक
िनद� शन:िवभेिदत दू रस्थ (परो�) िश�ा (एनटीआई:२डीएल)(NTI: 2DL)को मा�मबाट पा�क्रम पूरा गद� छन्।

रण ४ (रातो):
कोिभड-१९को प्रसारको जो�खम मह�पू ण� छ।

एफसीपीएसले (FCPS) अित�र� समथ�न चािहने िव�ाथ�ह�कोलािग लि�त सेवाह� प्रदानगद�
टाढाको िश�ामाजाने िवचार गन�छ। फेएट काउ�ी प��क �ू�ह�को संक्रमण कारक र
फेएट काउ�ी प��क �ू�ह�को कोिभड-१९ ���गत-�पको िश�ण आ�ूहमा (�ािट� �)
आधा�रत, एक क्रिमक ���गत-�पको िश�णको नमूनाको (मोडे लको) िवचार ग�रनेछ।

चरण ३ (सु�लारं ग):
कोिभड-१९को प्रसारको जो�खम म�म तर बढ् दो छ।

�ूलह� ���गत-�पको िश�णकोलािग खु�ाछन्। कोिभड-१९ले प्रभािवत क�ाकोठाह�
वा भवनह� संक्रमण कारकको कारणलेगदा� छोटो अविधको ब�ह� �नसक्छन्।यी ब�ह�बारे
�ूल र िज�ा�ारा संचार ग�रनेछ।

चरण २ (पह� लो):
कोिभड-१९को प्रसारको जो�खम कम छ।

�ूलह� ���गत िश�णकोलािग खु�ाछन्। य�िप कोिभड-१९ले
प्रभािवत क�ाकोठाह� वा भवनह� ब� �न सक्छन्। यी छोटो
अविधका ब�ह� एक वा बढी संक्रमण कारकह�बाट प्रभािवत �न
सक्छन् र �ूल र िज�ा दु बै�ारा संचार ग�रनेछ।.

चरण १ (ह�रयो):
कोिभड-१९को समुदाय प्रसारणको जो�खम कम छ।

सबै �ूलह� खु �ाछन् । पा�क्रम िब�ालयमा आमने-सामने िनद� शनको मा�मबाट िवत�रत
�नेछ, िमिश्रत िश�ण काय�नीितह� जसले िडिजटल स्रोतह�लाई एकीकृत गद� छन् ।
एफसीपीएसले कोिभड-१९को सकारा�क परी�णह�को िनगरानी र पिहचानगरी जवाफिदन
तयार �ने छ जसले कम�चारी सद�ह� वा िव�ाथ�ह�लाई असर गद� छ। �ा� िवभागको
परामश� मा थप �ा� र सु र�ा िनद� िशकाह�लाई लागू गन� सिकन्छ।
िट�णीह�:
ह�ाको पाँ च िदन �रमोट त�रकाबाट िस�े प�रवारह�कालािग उपल� जारी रहनेछ जुन आफ्नो
िव�ाथ�ह�कोलािग �ो िवक�को छनौट गद� छन्।
मािथ सूचीब� प्र�ेक चरणकालािग, फेएट काउ�ी प��क �ूलह�ले एथलेिट� र अित�र�
िक्रयाकलापह�कोलािग केएचएसएएको (KHSAA) सबै िनद� शनह� अनुसरण गन�छन्।

