Secondo l'articolo 3.1 dell'Allegato A alla delibera regionale 1226 del 09/09/2020
si portano all'attenzione dei genitori degli alunni le seguenti indicazioni per la
presenza a scuola.
I criteri preliminari per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a
vario titolo operante è:
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni e, in caso affermativo, esibire certificazione/documentazione del
termine della stessa;
se precedente positività alla COVID-19, presentazione di certificazione
di avvenuta negativizzazione come da normativa vigente;
per gli studenti: essere in regola con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo
quanto previsto dalla L. 119/2017 e relative disposizioni applicative. Comportamenti
corretti come l’igiene delle mani, il distanziamento interpersonale, l’uso della
mascherina e un’adeguata copertura vaccinale come la vaccinazione antinfluenzale,
contribuiscono a ridurre l’insorgenza di patologie a trasmissione respiratoria che
possono aggravare e/o simulare la COVID-19.
বিভাগীয় আইনের ধারা 3.1 সংযুক্ত ররন াবিউশে 1226 তাবরখ 09/09/2020ইং সানি সকি
বশক্ষার্থীনের অবভভািকনের েৃবি আকর্ষণ কনর বশশুনের স্কু নি উপবিবত বির্নয় বেনে রেয়া হি।
স্কু নি উপবিত সকি বশক্ষার্থী ংিং বিবভন গ রেনস সকি কর্মী যারা বিেযািয়নয় কর্মষরত :
 স্কু নি উপবিবতর বেে রর্থনক যবে ৩ বেে আনগও রকাে প্রকার শ্বাসকনির িক্ষণ িা রেনহর
তাপর্মাত্রা 37.5 বসবে রসিবসয়াস ংর উপনে হনয় র্থানক ।
 আপবে আক্রান্ত ো অর্থিা বিগত ১৪ বেনেও আপবে গৃহিবি বিনিে ো বকন্তু যবে আপোর
পন টিভ ধরা পনর রসই রক্ষনত্র বিেযািয় চত্বনর প্রনিনশর আনগ সাটিষবিনকট সহ সকি সকুনর্মেট
র্মা বেনত হনি।
 যবে পূনিষ আপোর COVID-19 পন টিভ বিি তনি সরকার প্রেত্ত আইনে িতষ র্মানে আপোর
শরীনর রকাবভস োই রসই সাটিষবিনকট র্মা বেনত হনি।
 সকি বশক্ষার্থীনের েয: 119/2017 ইং আইনের বিধাে অেুযায়ী িাধযতার্মূিক টিকাোে
কর্মষসূবচ রর্মনে চিনত হনি।
 সকি বশক্ষার্থীনের েয: 119/2017 ইং আইনের বিধাে অেুযায়ী িাধযতার্মূিক টিকাোে
কর্মষসূবচ িাোও সঠিক আচরণ, হাত রধৌতকরণ , িযবক্ত েূরত্ব ি ায় রাখা, সাব ষ কযাি
র্মুনখানশর িযিহার সহ সকি ইেফ্লুনয়ঞ্জা টিকা রেয়ার কর্মষসূবচ সঠিকভানি পািে কনর
শ্বাসকি বেত ররাগগুবির সূত্রপাত কর্মানোর পাশপাবশ ক্রর্মিধষর্মাে COVID-19 ররানধ বেন নক
র্মুক্ত রাখার পাশাপাবশ সংক্রর্মণ ররানধ সাবিষক সহনযাবগতা করনত হনি।

