अभििावकहरूले के अपेक्षा राख्न सक्छन्
बाल स्याहार तथा स्कूल उमेरका बाल भिभवर/स्याहार
मे 2020
भर्मोन्ट स्वास््य ववभागले COVID-19 र्महार्मारीको सर्मयर्मा 2020 को ग्रीष्र्म यार्म (सर्मर) र्मा सञ्चालन गररने योजना बनाइरहेका बाल स्याहार र स्कूल
उर्मेरका बाल विववर/स्याहारसम्बन्धी र्मागगवनर्देिनलाई भर्गरै जारी गरे को छ । यो र्मागगवनर्देिन र अन्य श्रोतहरू ववभागको वेबसाइट
healthvermont.gov/covid र्मा पाउन सवकन्छ ।
तपाईलें आफ्नो बाल स्याहार वा स्कूल उर्मेरका बाल कायगक्रर्मर्मा के र्देख्न सक्नहु न्ु छ भन्ने बारे को सवं िप्त वववरण तल वर्दइएको छ । वनम्न वर्दिावनर्देिहरूले
कायगक्रर्महरूलाई र्ल
ु ा रहन र तपाईका
ं बच्चाहरूलाई हुभकि न, भसक्न र खेल्नका लाभि सुरभक्षत, स्वस्थ र रमाइलो स्थल उपलब्ध िराउनमा
सहायता गर्दगछन् । थप जानकारीका लावग, कृ पया आफ्नो बाल स्याहार वा स्कूल उर्मेरका बाल कायगक्रर्मसँग कुराकानी गनगुहोस् ।

सहिािी हुन सक्ने बालबाभलकाहरू
स्वस्थ बालबावलका र वनम्न लिणहरू भएका बालबावलकाहरू बाल स्याहार तथा स्कूल उर्मेरका बाल कायगक्रर्महरूर्मा सहभागी हुन सक्नेछन्:
•

यवर्द बालबावलकाहरूको वचवकत्सकीय रूपर्मा वनर्दान गररएका
एलजीहरू छन् र कुनै पवन वचवकत्सकीय उपचार योजनाहरू पालना
गरररहेका छन् भने ज्वरो नआइकन र्ोकी लगाउने र नाकबाट सफा
पानी जस्तो बगाउने एलजीका लिणहरू

•

COVID-19 को परीिणर्मा नेगेवटभ नवतजा आएको, 72
घण्टासम्र्म ज्वरो नआएको र तल सूचीबद्ध रोगहरूका कुनै
पवन लिणहरू नभएको

•
•

र्मौजुर्दा वचवकत्सकीय सर्मस्याहरूको कारणले गर्दाग उनीहरू
उच्च जोवर्र्मर्मा छन्
उनीहरू कुनै पवन कारणले गर्दाग वबरार्मी छन्

•
•
•
•
•
•

नाकबाट एकर्दर्म धेरै वसँगान बग्ने
एकर्दर्मै धेरै कान र्दख्ु ने
अवनयवन्त्रत रूपर्मा र्ोकी लाग्ने
पर्ाला लाग्ने
बान्ता आउने
वविेषगरी ज्वरोसँगै एकर्दर्मै धेरै टाउको र्दुख्ने

•

रोगका अन्य लिणहरू

सहिािी हुन नसक्ने बालबाभलकाहरू
वनम्न अवस्थाहरूर्मा बालबावलकाहरू सहभागी हुन सक्दैनन्:
•
•

उनीहरू गएको 14 वर्दनवभत्र COVID-19 बाट सङ्क्क्रवर्मत
व्यविसँग वनकट सम्पकग र्मा रहेका छन्
उनीहरूर्मा COVID का लिणहरू छन्, त्यसका लावग परीिण
गररएको छ र नवतजाहरू आउन बाँकी छ

बालबावलकाहरूर्मा वनम्न लिणहरू र्देवर्एर्मा पवन उनीहरू सहभागी हुन सक्दैनन्:
•

•
•
•

र्ोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, स्वाँस्वाँ हुने, सास फे नग गाह्रो हुने, काम्ने,
घररघरर थरथर काम्ने, र्मांसपेिी र्दख्ु ने, टाउको र्दख्ु ने, घाँटी र्दख्ु ने वा
भर्गरैर्देवर् स्वार्द वा गन्ध थाहा नपाउने
ज्वरो आउने (100.4 विग्री फरे नहाइटभन्र्दा बढीको तापक्रर्म)
वविेषगरी ज्वरोसँगै एकर्दर्मै धेरै घाँटी र्दख्ु ने जुन 48 घण्टा भन्र्दा बढी
सर्मयसम्र्म रवहरहन्छ
वविेषगरी अन्य लिणहरू र्देर्ा पर्दाग उल्लेख्य र्मात्रार्मा र्वटरा आउने

➢ यवर्द बच्चा बाल स्याहार वा स्कूल उर्मेरका बाल विववर/स्याहारर्मा हुर्दँ ाको सर्मयर्मा लिण र्देवर्न सुरू भएर्मा बच्चालाई तुरुन्त घर पठाइनेछ
➢ 100.4 F भन्र्दा बढी तापक्रर्म भएका व्यविहरूलाई ज्वरो घटाउने औषधीहरू (जस्तै, आइबुप्रोफे न (एिवभल) वा एवसटावर्मनोफे न (टायलेनोल)) को
प्रयोग नगरी ज्वरो नआएको 72 घण्टा नभएसम्र्म घर पठाइनेछ
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छोड्ने/भलन आउने
तपाईको
ं बाल स्याहार वा स्कूल उर्मेरका बाल कायगक्रर्मका स्वास््य र्मागगर्दिगनका आधारर्मा छोि् ने वा वलन आउनेसम्बन्धी प्रवक्रयाहरू हुन सक्नेछन्, जसर्मा
वनम्न लगायतका हुन सक्छन्:
• स्याहार कायगक्रर्मर्मा सहभागी हुने बालबावलका र कर्मगचारीहरूको दैभनक स्वास््य जााँच (वस्क्रवनङ्क प्रश्नहरू: COVID-19 के ससँग सम्पकग र्मा
आएको र लिणहरू तथा तापक्रर्मको जाँच)
• नयाँ भलन आउने र छोड् ने प्रभियाहरू (आगर्मन सर्मयहरू तय गने र हरे क वर्दन एउटै अवभभावक वा तोवकएको व्यविलाई छोि् न र वलन
आउनका लावग अनुरोध गने)
• वयस्क लगायत कायगक्रर्मर्मा प्रवेि गने सबै व्यविहरूले प्रवेि गर्दाग हात धुने

बालबाभलकाहरूका लाभि अनुहार छोप्ने कपडाहरू: भसफाररस िररएको, आवश्यक निएको
•
•
•
•
•
•

2 वषग र्मुवनका बालबावलकाहरूले अनुहार छोप्ने कपिा लगाउनुहर्दुँ ैन
आफ्ना बच्चाहरूलाई कीटाणहु रू फै वलन नवर्दन अनुहार छोप्ने कपिा लगाउनुको र्महत्त्वका बारे र्मा बुझ्न र्मद्दत गनुगहोस्
ववकासात्र्मक रूपर्मा अनहु ार छोप्ने कपिा लगाउनु त्यवत बेला उपयि
ु हुन्छ जब बालबावलकाहरूले छोप्ने कपिालाई उवचत ढङ्क्गले लगाउन,
फुकाल्न सक्छन् र त्यसलाई छुने वा चस्ु ने गर्दैनन्
वचवकत्सकीय कारणले गर्दाग अनुहार छोप्ने कपिा लगाउन नहुने बालबावलकाहरूले त्यस्तो कपिा लगाउनुहर्दुँ ैन
बालबावलकाहरूले सत्ु र्दा, र्ाँर्दा, पौिी र्ेल्र्दा वा वभज्ने जस्ता अन्य सर्मयहरूर्मा अनहु ार छोप्ने कपिा लगाउनहु र्दुँ ैन
बालबावलका तथा कर्मगचारीहरूले भौवतक र्दरू ी कायर्म राख्न सक्ने बावहरी वक्रयाकलापहरूर्मा अनुहार छोप्ने कपिालाई हटाउन सवकन्छ; उि
वक्रयाकलाप सर्माप्त भएपवछ पुन: लगाउनका लावग अनुहार छोप्ने कपिालाई तयारी अवस्थार्मा राख्नुपर्दगछ

भदनको समयमा
तपाईको
ं बाल स्याहार तथा स्कूल उर्मेरका बाल कायगक्रर्मले वर्दनको सर्मयर्मा तपाईका
ं बच्चाहरूलाई सुरवित राख्नका लावग वनम्न लगायतका अझ धेरै
प्रयासहरू गरररहनेछन्:
• कमिचारीहरूले भदनिरर नै अनुहार छोप्ने कपडा लिाउनेछन्
• हरे क वर्दन बारम्बार पूणग रूपर्मा सरसफाइ
• प्रवत किा 25 जनाभन्र्दा कर्म व्यविहरूको सानो सर्महू - कर्मगचारी तथा बालबावलकाहरू गरे र
• बालबावलकाहरूलाई वभन्न-वभन्न किाहरूर्मा ववभाजन गररन्छ र उनीहरू साझा स्थानर्मा एकै पटक जाँर्दैनन्
• संयुि सार्मवू हक वक्रयाकलापहरू हुर्दँ ैनन्
• बावहरी आगन्तुक र स्वयंसेवकहरू आउँर्दैनन्
• कर्मगचारीहरू हरे क वर्दन एउटै सर्महू सँग रहनुपछग
• वर्दनभरर कम्तीर्मा पवन 20 सेकेन्िसम्र्म साबुन र पानीले बारम्बार हात धनु े
• सफा र सेवनटाइज गनग नसवकने र्ेलौनाहरूलाई प्रयोग गररने छै न

श्रोतहरू
•
•
•
•

भर्मोन्ट स्वास््य ववभागः healthvermont.gov/covid
लेट्स ग्रो वकि् सः letsgrowkids.org/coronavirus
चाइल्ि के यर अवेरः info.childcareaware.org/coronavirus-hub/families
हेल्थी वचल्रेन/AAP प्यारे वन्टङ्क वेबसाइटः healthychildren.org/
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