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को�वड १९ ब�ल मह�वाची मा�हती  

के��वार करावया�या उपयोजना 

- शाळा व �ी�कल पनः स� कर�या स�बं�धत ू ु ु
  घेणारे पाऊल 

- शाळा वाहतक  ू

- �वारंट�न (�वलगनवास) ���या 

- थमा�मीटर आ�ण तापमान  

- मा�क घालणे, �वछता आ�ण हात धने  ु

- अमंलबजावणीसाठ� इतर उपाय

- क� �ाची �वछता  

�श�क व इतर कमच� ा�यांक�रता मागद� �शक� ा 

पालकांक�रता मागद� �शक� ा

- पालकां�या अपे�ा   

- द�तावेजीकरण 

- पालकांचे गैरसमज आ�ण सामा�य चक�ु

- मलांची वागणक ु ू

मलां�या आरो�याचे र�ण कर�यास मागद� �शक� ा  ु

पो�टर व ची�हे 

संदभ � सा�ह�य 

प�ठ �मांकृशीषक�अन�मांकु

लेखाकचे आवाहन 



बालपणातील �श�ण हे मानवी मना�या �वकासाची ग��क�ल� ु

�स� झाले आहे �हणन यासंदभा�त अल�कडील काळात ू

बाल�श�णावर खप जोर दे�यात आले आहे. तथा�प, या वयात मलं ू ु

अ�यंत संवेदनशील आ�ण समजतदार असतात �हणनच, या त�ण ू ू

मनांचे पोषण यो�य �कारे करने अ�यंत गंभीर आहे.

को�वड-१९ ने अभतपव � आ�हाने उंचावल� आहेत आ�ण या ू ू

�हायरसमळे के�या गेलेले लॉकडाउन जे�हा 'अनलॉक' होत असेल ु

त�ेहा यो�य काळजी घेतल� पा�हजे.अ�या आव�यक वेळी अल� 

चाइ�डहड असो�सएशन आ�ण एसो�सएशन ऑफ़ �ाइमर� ु

एजकेशन एंड �रसचन� े हे ल�ात ठेवन शाळांसाठ� व डकेेयर साठ� ु ू

एक प�रपण � मागद� �शक� ा काढल� आहे,ह� एक अ�यंत कौतका�पद ू ु

गो� आहे ह� मागद� शक�  त�वे बालपन �श�ण के��ांसाठ� व 

शाळांसाठ� अ�यंत मदतीची ठरतील

अ�लेख

अ�नल �व�प 

सं�थापक अ�य�, ने�सस ऑफ़ गड ु

सं�थापक स�चव, �कल ऑफ़ एजकेशन (२०१६-२०१८), ुू

कोल ्(२०१४-२०१६) भारत सरकार



आ�ह� सव � आप�या शाळा, �ी�कल आ�ण डकेेअर प�हा स� हो�याची वाट पाहत आहोत. को�वड -१९ बरोबर ह� एक ू ु ु
कठ�ण लढाई आहे आ�ण लस सापडत नाह� तोपयत�  आपण आप�या आय�यात कोरोनाशी जळवन घेत�यामळे ह� लढाई ु ु ू ु
होईल. पालकदेखील कामावर परत जा�याची वाट पाहत आहेत आ�ण अशा �कारे त ेश�ै �णक आ�ण काळजी घेणा�या 

सं�थां�या प�हा �थापनेची उ�सकतने े वाट पाहत आहेत. आ�ह� आपणा सवा�ना �वनंती करतो क� आपण आपल� ु ु
ंजबाबदार� समजन �यावी आ�ण १० वषा�पे�ा कमी वया�या मलांसाठ� क� �े प�हा स� कर�याची घाई �कवा �था�नक ू ु ु ु

सरकार�या परवानगी�शवाय आपल� क� �े उघड नयेत.ू

अनेक क� �ांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, ऑनलाइन �वेश कसे �यावेत, ई-ल�नग�  कसे करावे, 

पालकांना फ� भर�याचा आ�ह कसा करावा आ�ण मया��दत उ�प�नासह पगार देणे आ�ण भाड ेकसे �ावे. कपया समजन ूृ
�या, �ाचे देखील अतं  होईल आ�ण होईपयत� , पालकांना लवकर वषा�ची काळजी आ�ण �श�णाचे मह�व समजन घे�यास ू
मदत करणे आव�यक आहे. जर आपण आप�या �य�ांमधे आ�ण काळजी घे�यात काट कसर के�ल तर मलांची ु

ंसर��तता धो�यात येईल �कवा �व�छता कमी कर�याची आ�ण इतर आव�यक गंतवणक� कमी कर�याची श�यता ु ु ू
असेल.

आपण सवा�ना हे देखील आ�हान आहे क� आपण मखवटा, सॅ�नटायझस,�  थमा�मीटर इ�याद� �था�नक सा�ह�य �वकत ु
�याल आ�ण देशा�या अथ�� यव�थेस पा�ठंबा �ा. �व�त सव��म नाह�, �हणन साम�ी�या �नवडीपव� दोनदा �वचार करा. ू ू
आव�यक नसले�या व�तंवरह� जा�त गंतवणक क� नका, फ� पालकांना �भा�वत कर�यासाठ�; ह� वेळ अनाव�यक ू ु ू
आ�ण कचकामी मशीन आ�ण यं�साम�ीचा एक उ�क� परंत खोटा शोसह पालकांवर �वजय �मळ�व�याची ह� वेळ नाह�.ु ृ ु

स�वाती�या काळात बालपण क� �े स� झा�यावर बया�च रा�यात पाऊस पडले, याचा अथ � सर��तता, �व�छता आ�ण ु ु ु
आरो�यासाठ� अ�त�र� काळजी आ�ण �वचारांचा �वचार केला जाईल.

�था�नक प�रि�थतीला ��तसाद दे�यासाठ� आ�ण ��येक मलाचे �श�ण, आरो�य आ�ण सर��तत�े या गरजा पण �ु ु ू
कर�यासाठ� संदभ � आ�ण सतत अनकलन आव�यक आहे. लवकर बालपण क� � प�हा उघडणे हे ��येक रा�या�या / ु ू ु
शहरा�या एकणच को�वड -१९  आरो�य ��तसादाशी ससंगत असले पा�हजे, �यात मले, कमच� ार�, �श�क आ�ण �यांचे ू ु ु
कटंब यांचे संर�ण कर�यासाठ� घेतले�या सव � वाजवी उपाययोजना आहेत.ु ु

ं�म�ांनो, आ�ह� प�हा एकदा आपणास शाळा �क�हा क� � ु
आर�भ करात असत�ना या सात गो�ी ल�ात ठेव�याची 

�वनंती करतो.

आरो�य सेत अपॅ डाउनलोड करा कारण बया�च ु

गो�ींसाठ� त े आव�यक असेल आ�ण आप�या 

सट� र�या पालकांना आ�ण कमच� ाया�नाह� त े

डाउनलोड करायला लावा 

�ा पि�तकेत आप�याला १० वषा�पे�ा कमी वया�या ु

मलांसाठ� आपले क� � प�हा उघड�यासाठ� कसे तयार ठेवावे ु ु

हे समज�यास मदत करेल. मॅ�यअल चार �वभागांम�ये ु

�वभागले गेले आहे, मलांसह शवेटचे �हणजे आपण 'को�वड ु

(ऑि�सजन) मा�क �थम �यांना  लाव�यपव� �वतःला ू

लावावे !

पालकांनी लवकर �श�ण क� �ांना फ� भ�न पा�ठंबा �ावा असे आवाहन करणारे प� देखील आ�ह� तयार केले आहे, 

कपया या पि�तका�या शवे ट�या पानावर �मळवावे, त े इं�जी आ�ण �हदं� भाषते  उपल�ध आहेत.ुृ

आपल� क� �े प�हा स� कर�यात आ�ह� आपणास आरो�य आ�ण सर��ततचे ी शभे�छा देतो आ�ण कोण�याह� मा�हती ु ु ु ु
ब�ल आम�याशी ecapresidentindia@gmail.com �ा ईमेल वर मोक�या मनाने संपक�  सधावे। 

त�ह� www.eca-india.org वर न�दणी क�न सभासद �हणन आम�या नेटवक� म�ये सामील होऊ शकता ु ू

सर��त रहा आ�ण मलांना सर��त ठेवा.ु ु ु

रा�ीय स�मती अल� चाइ�डहड एसो�सएशन , एसो�सएशन फॉर �ाइमर� एजकेशन एंड �रसच � - www.eca-india.orgुु
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��य �श�क मंडळी,

१ के��त घेणारे को�वड उपाय.

२ कमच� ाया�साठ� को�वड उपाय.

३ पालकांसाठ� को�वड उपाय.

४ मलांसाठ� को�वड उपाय.ु

१ �नयोजन (�ला�नगं) 

२ �नयम (��स) 

३ ��श�ण (�े�नगं)

४ गंतवणक (इ�वे�टम�ट )ु ू

५ यो�य अतं र (�ड�टि�संग) 

६ जंतनाशक (�डसइंफेि�टंग)ु

७ सहकाय � (कोलबै ोरेशन)



को�वड -१९ मळे सवा��धक ु
धोका कोणाला आहे ?

को�वड -१९ लोकांना दररोज कसे �भा�वत करत े

याब�ल आ�ह� अ�धक जाणन घेत आहोत. व� ू ृ

लोक आ�ण मधमेह आ�ण �दयरोगासार�या ु

द�घक� ाळापयत�  व�ैक�य ि�थतीत असणाया� 

लोकांना गंभीर ल�णे उ�व�याचा धोका जा�त 

असतो. हा एक नवीन �वषाण अस�याने, �याचा ू

मलांवर कसा प�रणाम होतो याब�ल आपण ु

अ�ाप �शकत आहोत. आ�हाला मा�हत आहे क� 

कोण�याह� वयोगटातील लोकांना �वषाणची लागण ू

हो�याची श�यता आहे, परंत आतापयत�  ु

मलांम�ये बा�क�या तलनेने फार कमी घटना ु ु

घड�या आहेत. हा एक नवीन �वषाण आहे आ�ण ू

�याचा मलांवर कसा प�रणाम होतो याब�ल ु

आप�याला अ�धक �शक�याची आव�यकता आहे. 

आतापयत�  हा �वषाण �ाम�याने पव� अि�त�वात ू ु ू

आजार असले�या व� लोकांम�ये �ाणघातक ठ� ृ

शकतो  

को�वड -१९ हा एक आजार आहे जे 

कोरोना�हायस मळे जगभर पसरले आहे ु

को�वड -१९ म�य 'को' �हणजे कोरोना, '�व' 

ं�हणजे �हायरस आ�ण 'डी' �हंजेस �डजीज �क�हा 

रोग आहे. पव�, या आजाराचा उ�लेख '2019 नॉवेल ू
ंकोरोना�हायरस' �कवा '2019-ncov' �हणन केला ू

जात असे. को�वड -१९ �वषाण हा सास � �वषाणचा ू ू

समान कटंब जे क� सी�वयर ए�यट रेि�परेटर� ु ु ू

�स�ंोम �या नावाने जाण�या जात आ�ण हे स�ा ु

सद�चा एक �कार आहे.

को�वड -१९ चा �सार 
कसा होतो?

को�वड -१९ चा उपचार 
काय आहे?

को�वड -१९ ची स�या कोणतीह� लस उपल�ध 

नाह�. तथा�प, बया�च ल�णांवर उपचार केले जाऊ 

शकतात आ�ण आरो�य सेवा देणा�यांकडन लवकर ू

काळजी घेत�यास हा आजार कमी धोकादायक ठ� 

शकतो. अनेक ि�ल�नकल चाच�या आहेत 

जे को�वड -१९ �या संभा�य 

उपचारा�मक म�यांकनासाठ� के�या ू

जात आहेत.
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काय आहे हे को�वड-१९?

को�वड -१९ ची ल�णे 
काय आहेत?

को�वड -१९ �या �ाथ�मक ल�णांम�ये ताप, 

खोकला आ�ण �ास लागणे यासार�या ल�णांचा 

समावेश आहे. अ�धक गंभीर �करणांम�ये, 

ंसंसगा�मळे �यमो�नया �कवा �ास घे�यास �ास ु ू
होतो. अ�धक �व�चतच, हा रोग जीवघेणा अस ू

ंशकतो. ह� ल�णे �ल (इ��लए�झा) �कवा ू ू
सामा�य सद� सारखीच आहेत, जी को�वड-१ than 

पे�ा जा�त सामा�य आहेत. �हणनच एखा�ाला ू
को�वड -१९ आहे क� नाह� याची तपासणी करणे 

आव�यक आहे.

को�वड -१९ �हायरस हे  सं��मत �य���या 

ंखोकला आ�ण �शका या�ारे येणा�या �सना�या 

थ�बाशी थेट संपक�  झा�यावर उ�वत।े सं��मत 

ं�य���या �पशा�मळे  द�षत झाले�या वा�त �क�हा ु ू ु

जागांना �पश � क�न तचे हाथांचा �पश � चेह�यास 

(उदा. डोळे, नाक, त�ड) �पश � के�यावर देखील 

कणाला को�वड-१९ होऊ श�. को�वड -१९ �वषाण ु ू

बया�च तासांसाठ� प�भागावर िजवंत राह शकतो, ृ ू
परंत साधे जंतनाशक हे मा� शकतात.ु ु



ं�ल �कवा सामा�य सद�सार�या �वसन संसगा��माणेच आजारांचा �सार कमी ू

कर�यासाठ� सावज� �नक आरो�य उपाय गंभीर आहेत. सावज� �नक आरो�य उपाय 

�हणजे दररोज ��तबंधा�मक ��या �याम�ये हे समा�व�ट आहेः

आजार� असताना घर� रहाणे.

ं ं ंखोकला करतांना �कवा �शकताना त�ड आ�ण नाक �ट�य �कवा �मालाने झाकन ठेवणे. ू ू

ं ंवापरले�या �माल �क�हा �ट�य ला �व�रत धणे �कवा फेकने.ू ु

हात साबणाने आ�ण पा�याने वारंवार धणे.ु

वारंवार �पश � केले�या प�भाग , जागा आ�ण व�त �व�छ करणे.ूृ

4

को�वड -१९ चा �सार कमी कसा होऊ शकतो?



क�ांवर �

करावया�या 

उपाययोजना
(बलवाडी,�ी�कल ू

आ�ण डकेेअर)
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वग � आ�ण डकेेअरम�ये आपण सामािजक अतं र कसे �टकवन ठेवाल याची योजना ू
करा. बस�याची �यव�था करा.

१ 

पढ�ल �श�ट ये�यापव� दोन �श�ट दर�यानचा काळ हा संपण � प�रसर �व�छ ु ू ू

कर�यासाठ� परेसा आहे याची खा�ी करा.ु
२

३
शालेय वाहतक�ब�ल �नणय�  �या, जर आपण �ारंभ करणार असाल तर या ु

डॉकेटम�ये �दले�या बस सर��तत�े या म��ांचे अनसरण करा.ु ु ु

आपण मलांची उपि�थती कशी स� कराल याची योजना करा. आप�यासाठ� सव��क� ु ु ृ
काय � करणारे यापकै � कोणतहे� फॉम�ट वापरा

४

- वेगवेग�या वगा�साठ� शाळेची स� हो�याची वेगळी तार�ख  �या - यात �थम मोठ� मले स� ु ु ु

करा, �यांना �था�यक हो�यासाठ� आठवडा �ा आ�ण नंतर लहान मले. �थम सवा�त जनी ु ु

पातळी स� करा, पढची पातळी वगैरे स� कर�यापव� �यांना �था�यक हो�यासाठ� आठवडा �ा.ु ु ु ू

- वकै ि�पक �दवसाचा ��ट�कोन- जर तमची वग � सं�या खप असेल तर त�हाला मलांना जा�त ु ू ु ु

वगा�म�ये �वभागले जावे लागेल आ�ण अशा �कारे एका �दवसात फ� अ�या� मलांसाठ� वगा�त ु

जागा अस शकेल, �याचा अथ � असा आहे क� शाळेचे दोन गट करा आ�ण ��येक गट शाळेत ू

सामान वेळ बसेल अशी योजना करा. शाळेत सामािजक अतं रावर सव � सामावन घे�यासाठ� ू

��येक गटाला एक �दवसआड़ बोलवा 

- �श�ट प�दतीम�ये बदल करा - याचा अथ � असा क� आप�याकड ेफ� एक �श�ट असेल तर 

मलांना आता दोन �श�टम�ये �वभािजत करा जेणेक�न सामािजक अतं र कायम राह�लु

- नवीन �वेश शवे ट� गे�यास �ारंभ �हावा याची खा�ी क�न �या, जेणेक�न शाळेत गो�ी 

पतत� ा होतील.ु

 वगा�त बस�याची �यव�था: मलांना एक सोडन एक ख�या�वर बसवाु ू ु ५

�दवाळी, ��समस आ�ण उ�हा�या�या स�ीतील बदलांवर काय � करणे आव�यक ु
अस�यास श�ै �णक �दनद�शक� ा आ�ण अ�यास�मात आव�यकबदल करा. �श�कांनी 

अ�यास�म पण � कर�यावर ल� क� ��त करणे मह�वाचे नाह�! पालकांना या ू
�नणय� ांब�ल मा�हती �ा.

६

से�ट� कोऑ�डन� ेटर : ��येक शाळा सर��तता ���या आ�ण मागद� शक�  त�वां�या ु

अमंलबजावणीची हमी दे�यासाठ� से�ट� कोऑ�डन� ेटर (�व�मान कमच� ाया�कडन) असेल.ू

७

मलांचे म�यांकन केवळ �नर��णा�ारे केले जाऊ श�े,  स�या�या प�रि�थतीत ु ू

�ी�कल�या मलांचे म�यांकनाला जा�त मह�व �द�यापे�ा मलांना सर��त आ�ण ु ू ु ुू

�नरोगी ठेवणे अ�धक मह�वाचे आहे.

८

6

सकारा�मक प�रणामका�रता शाळा व �ी�कल ू
उघड�या स�बं�धत घेणारे पाऊल
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सव � �प इ�ह��स आ�ण ओपन हाऊस र� करा, ��येक पालकांसोबत त े अ�रशः करा, ु

पालकह� आनंद� होतील!

उ�च जोखीम गटः जर आप�याकड ेमलभत आरो�याची प�रि�थती असलेल� मले ू ू ु

असतील आ�ण अपंग मले �यां�या पालकांशी �यां�या जोखमीब�ल आ�ण �यां�या ु

मलांना �यांना आव�यक असलेला पा�ठंबा कसा �मळ शकेल याब�ल बोल शकतात.ु ू ू

सव � कमच� ाया�नी �यां�या फोनम�ये आरो�यसेत ऍप डाउनलोड करणे आव�यक आहे.ु

शाळे�या �दवसाची स�वात आ�ण जवळची कामे, �त�ध आहार, अ�थायी जागेवर ु
ं�कवा घराबाहेर जाणारे वग,�  आ�ण शाळांम�ये �श�टम�ये जाणे यासह मो�या 

संमेलनाची आव�यकता असले�या ��याकलापांना ��तबं�धत करा. यासह शार��रक 

अतंरावर�ल उपायांवर �प� आ�ण सलभ समजन घे�यासंबंधी �ोटोकॉल �वक�सत ु ू

करा. वग � आकार कमी करा.

सव � काह� �व�छ आहे आ�ण खाल� सचीब� सव � गणांचे अनसरण केले जात आहे ू ु ु

याची खा�ी कर�यासाठ� कमच� ाया�ना  शाळा उघड�या�या ◌ेल आठव�या आधी 

बोलवा. 

या डॉकेटमधील सव � म��ांवर �श�क आ�ण �श�केतर कमच� ाया�ना ��श�ण �ा.ु

अजरपना असले�या कमच� ा�यांना घ�न काम कर�याची परवानगी �ा अ�ण उपि�थ�त 

�नयमाव�लत यो�य त े बदल करा अथवा ठेवाजार �श�क न�ले तर वग � कसा 

सा�भाळनार.

�श�कां�या पगाराचे सात�याने व वेळेवर भरणे, �श�कांचे औदा�स�य  कमी करणे 

आ�ण क�याणासाठ� �ो�साहन देणे.

समदाय �सारणा�या पन��थानामळे आव�यक असले�या शाळा प�हा स� ु ु ु ु ु

कर�यासाठ� �नणय�  मॉडले �वक�सत करा. यासाठ� पालकांची तयार� करा.

सकारा�मक प�रणामका�रता शाळा व �ी�कल ू
उघड�या स�बं�धत घेणारे पाऊल
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QURANTINE
ROOM

QURANTINE
ROOM

शाळा वाहतकू
(शाळा वाहतक �णाल�चे प�हा �नयोजन)ू ु

१  �हॅन चालक आ�ण सहा�यक कमच� ा�याने �दवसातन दोनदा वाहन �नजत� क�करण ू ु

आ�ण �व�छ करने

२  बसमधील सव � मले आ�ण कमच� �र�नी नेहमीच मा�क घालतात आ�ण एका चांग�या ु

अतंरावर�ल बस�याची �यव�था करतात याची खा�ी क�न घेने 

३  �पक-अप आ�ण �ॉपचे प�हा काम केले जाऊ शकत ेजेणेक�न बरेच मले एक� �वास ु ु

करत नाह�त.

४  बस अट�ड�टला थमा�मीटर देने मलाला उचल�यापव� मलाचे तापमान तपासणेु ू ु

५  बस अट�डटं आ�ण �ाय�हर यांना �व�छता, हात धणे आ�ण सामािजक अतं र �नयम ु

�शकवने 

६  बसम�ये नेहमीच हाताने सॅ�नटायझर उपल�ध अस�याचे स�नि�त करणेु

७  आव�यकतनेसार मलांना सॅ�नटायझरचा वापर करेला �शकवणेु ु

�वारंट�न (�वल�नवास) ���या 

१  शाळेत जो पय�� त मलांचे पालक येत नह� ं तो पय�� त तय मलला वेगळे ठेवणेु ु

२  शाळेत अलग ठेव�याची �थाने ओळखा. अलग ठेव�याचे धोरण ठेवा आ�ण पालकांना 

मा�हती �ा.

३  शाळांनी �ाण �नमा�ण न करता आजार� �व�ा�या�ना आ�ण कमच� ाया�ना ता�परत े वेगळे ु

कर�याची जागा �नि�त करणे 
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QURANTINE
ROOM

�वारंट�न (�वल�नवास) ���या 

४ ं  शाळे�या आरो�य काळजी क� �ात आजार� पडलेल� मले �कवा कमच� ार� याची खा�ी ु

कर�यासाठ� कायप� �ती तयार करा िजत�या लवकर श�य �तत�या लवकर घर� 

पाठ�व�याचे �य� करा

५  आजार� मले व कमच� ाया�ना चांग�या मलांना आ�ण कमच� ाया�पासन �यांना घर� ु ु ू

पाठ�वले जाईपयत�  वेगळे ठेवा.

६  आजार� कमच� ाया�नी घराचे पथ�करण थांबव�याचे �नकष पण � करेपयत�  कामावर परत ूृ
येऊ देऊ नका

७  आजार� मलाचे धोरणः पालकांनी पॉ�लसीम�ये �प� केले�या अट�ंचे पालन केले ु

पा�हजे. मले आजार� असताना घर� ठेव�याचे मह�व पालकांना सांगा.ु

थमा�मीटर आ�ण टे�परचर चेक

१  चांग�या �तीची, लांब चलणा�या �डिजटल थमा�मीटरम�ये गंतवणक करा. परेसे आहे ु ू ु

जेणेक�न जर एखाद� व�त खराब झाल� तर आप�याकड ेबॅक अप आहे. थमा�मीटर ू

वापरताना �ड�पोजेबल हातमोजे घाला, �वशषे त: जर बरेच लोक समान थमा�मीटर 

वापरत असतील तर. थमा�मीटरसाठ� बॅटर� ठेवा.

२  जर आपणास लांब प��याचे थमा�मीटरने �ा� कर�यास अ�म अस�यास कपया ृ
पढ�ल �य���या कपाळावर ठेव�यापव� �वचेसाठ� सर��त असले�या जंतनाशक ु ू ु ु

पस�यासह थमा�मीटरची प�भाग पसन टाका.ु ु ूृ

३ ं  तापमान तपासणी, मा�क, सामािजक अतं र आ�ण �नय�मत हात धणे �कवा सव �ु

कमच� ाया�ना �व�छता करणे आव�यक आहे.

४ ं ं ं  �या मलांना �कवा कमच� ाया�ना  100.40 (38.00 से.) �कवा �यापे�ा जा�त �कवा ु

आजाराची इतर �च�हे आहेत �यांना या स�वधेम�ये दाखल केले जाऊ नये.ु

५  �या �ठकाणी मले व कमच� ाया�चे तापमानात �वेश करतात �यांचे तापमान घेतले ु

जाईल अशी जागा ओळखा, सर��त अतं र राखले जाईल याची खा�ी करा.ु
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६  तपमान तपासणी करत असताना आप�या कामगारां�या संर�णासाठ� स�वधा वाप� ु

शकणाया� बया�च प�ती आहेत. सवा�त ����नगं�या वेळी ल�णे �दसणाया� मलाशी ु

जवळीक साधन संपक�  साध�यापासन बचाव कर�या�या प�तींम�ये सामािजक अतं र ू ू
ं(इतरांपासन 2 फट अतं र राखणे) �कवा ए�सपोजर दर कर�यासाठ� भौ�तक ू ू ू

अड़थड़यांचा चा वापर क� शकता.   

थमा�मीटर आ�ण टे�परचर चेक

मा�क घालणे, �वछता आ�ण हात धणेु

१  फेस मा�क घालणे अ�नवाय � आहे, ��येकासाठ�- �श�क, कमच� ार�, पालक आ�ण 

मले, अगद� होममेड मा�क देखील वापरले जाऊ शकतात. याची खा�ी करा त े ��येक ु
ंवापरापव� यो�य �कारे धतले जातात �क�हा फेकले जातात ू ु

२ ं  जर कमच� ार� �कवा मले एखा�ा वेळेस मा�क  घाल�यास �वसर�या असतील तर ु

परेसे फेस मा�क ठेवा. ु

३  कोण�याह� प�रि�थतीत रे�डमेड मा�क एक वेळ�या वर वाप� नका

४  जवळपास�या भागातील ��णालये / दवाखाने ओळखा, जे को�वड -१९ उपचारासाठ� 

उपल�ध आहेत आ�ण �यांचे नाव आ�ण संपक�  मा�हती के��त हे क� �ात �द�शत�  केले 

जाव। 

५  हात धणे, �सन �श�ाचार, संर�णा�मक उपकरणांचा वापर यासह ु

�व�छता�वषयक,स�वधा आ�ण सर��त अ�न तयार कर�या�या प�तींसाठ� ु ु

साफसफाईची ���या उपायांवर तपशीलवार �ोटोकॉल �वक�सत करा.

६  हँड सॅ�नटायझर: सव � �वेश व बाहेर पडताना टच �� यं�णेसह �ाधा�याने हँड 

सॅ�नटायझर (�कमान ६०% अ�कोहोल) ची तरतद करा  एं�� -एि�जट पॉइं�स आ�ण ू

सामा�य �े�फळ हे म�यभागी �फरणाया� सव � अ�यागतांसाठ� �दले जावे. 

७  शाळा पणप� णे �व�छ आ�ण �नजत� क�करण कर�यासाठ� आ�ण आकि�मक योजना ू ु
ंआ�ण साठासाठ� परवठा आ�ण सेवां�या �कमतीला �ाधा�य �ा. ु

८  या �ोटोकॉलवर ��श�ण देणारे कमच� ार�, अ�यापन, �श�केतर आ�ण सहा�यक 

कमच� ार� दो�ह� आहेत.
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मा�क घालणे, �वछता आ�ण हात धणेु

९   पालकांशी ई-प�रप�कां�ारे तचे सांगा

१०  �व�छता आ�ण �नजत� क�करण उप�मांची ती�ता आ�ण वारंवारता वाढ�व�यासाठ� ु

आ�ण कचरा �यव�थापन प�ती सधार�यासाठ� वतन�  बदलावर जोर �ा.ु

११  हात सॅ�नटायझर�या वापरास �ो�सा�हत करा आ�ण जेथे रा�ीय �ा�धकरणाने 

�शफारस केल� तथेे कप�यांचे मा�क वापर�या�या यो�यतवे र जोर �ा. अ�पसं�याक 

ंभाषा �कवा �ेल आ�ण मलांसाठ� अनकल भाषसे ह अ�व�छतबे�ल मा�हती �यापकपणे ु ु ू

उपल�ध आ�ण �वेशयो�य असावी.

१२  �नयम व कायप� �ती �वषयी �दशन� ात क� �ात संबं�धत �ठकाणी फलक बनवा

१३  चांगले हात आ�ण �सन �व�छत�े या �थांना �ो�सा�हत करणार� पो�ट �च�हेः 

वारंवार �व�छता �ोटोकॉलचा सराव कर�याचे आ�ण फेस मा�क  घाल�याचे मह�व 

�ढ कर�यासाठ� पो�टर लावा.

अमंलबजावणीसाठ� इतर उपाय

१  को�वड -१९  �वषयी �प�, सं��� आ�ण अचक मा�हती तयार करा आ�ण सामा�यक ू

करा, भीती आ�ण �चतंा याब�लचे संदेश सामा�य करा आ�ण केवळ �व�ाथ� आ�ण 

�यां�या कटं�बयांसाठ�च न�हे तर �श�क आ�ण इतर शालेय कमच� ाया�साठ� देखील ुु

�वत: ची काळजी घे�याची रणनीती �ो�सा�हत करा.

२  कमच� ाया�साठ� लंच �ेक ठेव�यासाठ�  वेगळी क� �े आ�ण �यांना �कमान ६ फट ू

अतंरावर बस�याची खा�ी क�न �ा.

३  शालेय सभा आ�ण  �श�क ��श�ण स�ादर�यान, इतरांपासन कमीतकमी ६ फट ू ू

अतंरावर बसणे अ�नवाय � करा. 

४  बाहेर�ल खा� पदाथ� क� � म�े आणायला मनाई करा. 
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अमंलबजावणीसाठ� इतर उपाय

५   �ा� झाले�या क�रअर पॅकेजेस इ. ठेव�यासाठ� क� �ाबाहेरचे �े� ठरवा. �यांना आत ु
आण�यापव�  तथे े १२ तास ठेवा, उघड�यापव� �यांना �व�छ करा.ू ू

६   क� �ा�या करमचरयां�शवाय  कणालाह� आत ये�याची परवानगी देऊ नएु

७   क� � प�हा स� कर�यापव� आपल� सव � एअर कं�डशनर आ�ण उपकरणे यांचे ु ु ू

वा�षक�  देखभाल �मळवा.एकदा क� � स� झाले क� द��तीकरणा�या कामगारांना ु ु

आत बोल�व�याचे टाळा 

८   जर कोणतीह� देखभाल आवारात करावी लागणार असेल तर त ेसव � मले ु

सोड�यानंतर आ�ण मखवटा, सामािजक अतं र ,�व�छता आ�ण कमच� ाया�सह ु

साफसफाईचे पालन के�यावरच करा.

९   �ॉप ���याः सव � पालकांनी मलांना क� �ा�या बाह�नच घे�या आ�ण सोडतांना  ु

सामािजक अतं र राखले आहे आ�ण मा�क घातला आहे याची खा�ी करा. 

आप�याकड ेसर��ततसेाठ� साइन इन साइन आउट अस�यास, त े थांबले आहे ु

याची खा�ी करा आ�ण �श�कांना ��येक मलास आत आण�याची  व बाहेर ु

सोड�याची जबाबदार� �ा 

१०  मलां�या येणाची अ�ण सोड�याची वेळे वेग वेगडी ठरवा �हणजेच जा�त पालकांशी ु

संपक�  होणार नाह�

११  �प डाय�नगं �मचे सामा�यत: अनसरण के�याने �याऐवजी �लास�मम�ये जेवण ु ु

�ा. जर जेवण सामा�यत: कौटं�बक प�तीने �दले गेले असेल तर ��येक मलाचे ु ु

जेवण �वतं� �लेटम�ये घालावे जेणेक�न एका�धक मले समान सि�ह�ग भांडी ु

वापरत नाह�त, तसेच सामािजक अतं र देखील ठेव शकतात.ू

१२  लाय�र�तन प�तके देणे थांबवा.ू ु

१३  होमवक� ची प�तके, प�के आ�ण प�रप�के घर� पाठ�वणे थांबवा.ु

१४  झोपे�या गा�ा झोप�या�या वेळेस ६ फट अतंरावर ठेवा. वायरस चा �सार हो�याची ू

श�यता श�य कर�यासाठ� मलांना एक पढे एक झोपवा जेणेक�न �यांचे चेहरे दर ु ु ु ू

दर राहतीलू

१५  अथं�ण (चादर�, उशा, �लँके�स, झोपे�या �पश�या) धवा. ��येक मलाची अथं �ण ु ु

�वतं� ठेवा आ�ण �या�याच नावा�या �बन मधे ठेवा. ��येक मलासाठ� कॉ�स ु

आ�ण चटईचे लेबल लावा. मला�या �वचेला �पश � करणार� बे�डगं आठव�यातन ु ू
ं�कवा दसया� मलाने वापर�यापव� साफ करावी.ु ु ू



साफसफाईचा अथ � प�भागांवर�ल जंत, घाण आ�ण अश�ता काढन टाकणे होय. साफ ू ु ूृ

के�याने जंत न� होत नाह�त, परंत �यांना न� के�यामळे �यांची सं�या कमी होत ेू ु ु

आ�ण सं�मणाचा �सार हो�याचा धोका कमी होतो.

जंतनाशक (�डसइंफेि�टंग)ु

�हणजेच प�भागांवर जंत न� कर�यासाठ� रसायनांचा वापर करणे. या ���येमळे ू ुृ
ंग�ल�छ प�भाग �व�छ करणे �कवा जंत काढन टाकणे आव�यक नसत,े  परंत ू ू ुृ

साफसफाई नंतर प�भागावर स�मजंतंचा नाश क�न संसग � हो�याचा धोका कमी क� ू ूृ
शकतो.

लहान मलांसाठ� आ�ण �चमक�यांसाठ� �व�छता�वषयक प�तींची काळजी घेणाया� ु ु

कमच� ाया�नी �ड�पोजेबल हँड �लो��ज घालावे आ�ण ��येक मलाला हाताळ�यानंतर ु

त ेन� करावे अथवा फेकावे.  

सामा�यत: शाळांनी �नय�मतपणे उ�च-�पश � प�भाग �व�छ केले पा�हजेत (उदा. ृ
दरवा�यांचे ह�डल, लाइट ि�वचेस, काउंटरटॉप.)

साफसफाईचे आ�ण जंतनाशक उ�पादनांचा वपर करणारे कमच� ार�  यो�य र�तीने ु

��श��त असले पा�हजेत. 

लेबलवर�ल �नद�शांनसार सव � साफसफाईची उ�पादने वापरा.ु

हातांनी वारंवार �पश � केले�या प�भागासाठ� जंतनाशकां�या वापराचे ल�य करा.ुृ

जंतनाशकांना �नय�मतपणे �पश � करणाया� प�भागावर (उदा. �लोर, बककेसेस, ु ुृ
कॅ�बने�स�या उ�क�) प�ांवर अनाव�यक वापर आव�यक आहे.ृ ृ

अनेकदा �पश � केले�या इले��ॉ�नक व�त (उदा. फोन, संगणक, �रमोट कं�ोल) ू
ंपस�यासाठ� जंतनाशकांनी ओले केलेले से�नटायझर वाइप �कवा कप�यांचा वापर ु ु

करा.

�ड�पोजेबल वाइप �दान करा जेणेक�न सामा�यतः वापर�या जाणाया� प�भाग (उदा. ृ
क�बोड,�  ड�ेक, �रमोट कं�ोल) ��येक वापरापव� कमच� ाया��ारे पसन टाकता येतील. ू ु ू

प�भाग साफ के�यानंतर कमच� ाया�ना साबणाने व पा�याने हात ध�यास �ो�सा�हत ुृ
केले जात.े जर साबण आ�ण पाणी अनपल�ध असेल तर कमीतकमी 60% ु

अ�कोहोल असलेले हँड सॅ�नटायझर वापरा.
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क� � साफ करणे

�व�छता



शाळांनी �नय�मतपणे �नानगह प�भाग �व�छ केले पा�हजेत. एअर सॅ�नटायझर उ�पादन ृ ृ
ंवायज�नत �व�णंना संप�व�यात �कवा रोगाचा �सार कमी कर�यात ज�ट उपय� ठरलेले ू ू ु

नह�ं �हणनच �यांचा वपर �व�हत केलेला नाह� .या�य�त�र�, हवाई सॅ�नटायझस �ू

द�यासार�या द�घक� ाळापयत�  �सन प�रि�थतीमळे ��त �य��ंवर नकारा�मक प�रणाम ु

करतात.

ंपा�यात साबणाने �कवा �डटजट� ने चांगल� साफसफाई के�यास बहतके  स�मजीव तसेच माती ूु
आ�ण स�� �य पदाथ � काढन टाकले जातील जेणेक�न �यानंतर�या �नजत� क�करणाची �भावीता ू ु

कमी होईल.

जर न�दणीकत जंतनाशक उपल�ध नसतील तर �लोर�न �ल�च �ावणाचा वापर केला जाऊ ुृ
शकतो. 

समारे एक चमचा �ल�च ४ कप पा�यात घाला (1.5 चमचे �ल�च 2 कप पा�यात टाकन ु ू
��येक वगा�साठ� वेग�या छो�या बाट�लत बनवता येतात) ).वापरले�या �ल�च सो�यशनची ू

घाण झा�यास दररोज त े फेका आ�ण न�वन तयार करा. इतर सफाई उ�पादनांसह �ल�च 

सो�यश�स कधीह� एक� क� नका. ू

बया�च प�भागावर�ल जंतनाशकांना उपचा�रत प�भाग �भावी हो�यासाठ� काह� �म�नटे ओले ुृ ृ
राहणे आव�यक असत.े वयै��क सर�ेसाठ�  सचनांची न�द �या एंड हात मो�यांचे वपर ु ू

करा. 

वगा�त�या नाज़क आ�ण कप�या�या वा�त जसे काप�ट, रग आ�ण परदे आ�ण मऊ खेळणी ु ु

�यांना व� नका आ�ण �टोअर �मम�ये ठेवा. ू

ं ंसव � कपड ेध�यासाठ� �ाय �ल�न �कवा वॉ�शग मशीन वापरा. दररोज �यांना �व�छ देखील ु

करा. 

�वयंपाकघर �े� नेहमीच �यवि�थत ठेवले पा�हजे. सव � भांडी, ककवेअर, रे��जरेटर, ू
माय�ोवे�ह सारखी उपकरणे पसल� जावीत.ु

�नजत� क�करणासाठ�, बहतके  सामा�य न�दणीकत, सगंध म� घरगती जंतनाशक �भावी ु ु ु ु ुृु
असणे आव�यक आहे. 

सव � साफसफाईची साम�ी सर��त आ�ण मलां�या आवा�याबाहेर ठेवल� पा�हजे. ु ु

साफसफाईची उ�पादने मलां�या जवळपास वापरल� जाऊ नयेत आ�ण मलांना �वषार� धर ु ु ू

घे�यापासन रोख�यासाठ� या उ�पादनांचा वापर करताना परेसे व��टलेशन (हावेशीर वातावरण) ू ु

अस�याचे कमच� ाया�नी स�नि�त केले पा�हजे. छो�या व�तंचे �नजत� क�करण कर�यासाठ� ु ू ु

प�भागावर �नजत� क�करण कर�यासाठ� 0.५% (समत�य ५००० पीपीएम) वर सो�डयम ु ुृ
हायपो�लोराइट आ�ण ७०% इ�थल अ�कोहोल वापरा आ�ण �व�छता कमच� ाया�साठ� यो�य 

उपकरणे स�नि�त करा.ु
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जंतनाशक (�डसइंफेि�टंग)ु



कचरा वेगळा करणे: वेळोवेळी साफसफाई क�न �या जागेवर �नजत� क�करण ु
के�यावर कच�याला तीन �ठकाणी �वभािजत केला पा�हजे नेमके -  बायोमे�डकल 

कचरा (ऊतक, मा�क, हातमोजे, सॅ�नटायझर�या बाट�या), पनवा�परयो�य (धातचे ु ू
डबे, सव � आकाराचे पाळीव / एचडीपी �लाि�टक�या बाट�या आ�ण इतर) आ�ण 

जड �लाि�टक व�त, काडब� ो��स आ�ण कंपो�टेबल (अ�न आ�ण इतर स�� �य ू
कचरा)

हाताची �व�छता:  को�वड-१९ च �सार कमी हो�यास मदत कर�यासाठ� �व�ाथ� 

आ�ण कमच� ाया�नी चांग�या हातांनी �व�छतचे ा सराव केला पा�हजे. हात 

�व�छतमे�ये पारंपा�रक हात धणे (साबण आ�ण कोमट पा�याने कमीतकमी 20 ु
ंसेकंदासाठ� ) �कवा साबण आ�ण पाणी उपल�ध नसताना अ�कोहोल-आधा�रत हँड 

ंसे�नटायझस � (६०% अ�कोहोल �कवा �याहन अ�धक) चा वापर करायचा कारण ू
हटावरचे जंत �दसत नाह�त.  जर शाळेत अ�कोहोल-आधा�रत हॅ�ड सॅ�नटायझसन� ा 

परवानगी नसेल तर अ�कोहोल म� ह�ड सांइ�टज़ेर चे वापर केले पा�हजे. ु
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जंतनाशक (�डसइंफेि�टंग)ु

�व�छ से�नटाइज केलेल� खेळणी

१ ं  जय खेळणींना धता येत नाह� �क�हा से�नटाइज करता येत नाह� �यांना सा�य ु

वाप� नका 

२ ं ं  मलांनी आप�या त�डात ठेवलेले खेळणी �कवा अ�यथा शर�रातील �ाव �कवा ु

उ�सजन�  यांनी द�षत झालेले खेळ�या ज��हा पय�� त एखा�ा �य��ने हातमोजे घालन ू ू

�व�छ केले नसतील तो पय�� त वाप� नक। अशी खेळणी  पाणी आ�ण �डटजट� ने 

�व�छ करा, �व�छ धवा, ईपीए-न�दणीकत जंतनाशकांसह �व�छ करा, प�हा ु ु ुृ
�व�छ धवा आ�ण कोरडी क�ँ मगै  वापरायला �याु

३  एका गटातन दसया � गटात जा�यापव� ज��हा पय�� त खेळणी धऊन �व�छ केले जात ू ु ू ु
ंनाह�त तोपयत�  �शश �कवा लहान मलां�या इतर गटांसह खेळणी सामा�यक क� ु ु

नका.

४  �व�छ कर�याची आव�यकता असलेल� खेळणी बाजला ठेवा. साबणा�या पा�याने ू
ंएका �डश पॅनम�ये ठेवा �कवा "मळले�या खेळ�या" �हणन �च�हां�कत केले�या ू

�वतं� कंटेनरम�ये ठेवा. बड�याचा धोका टाळ�यासाठ� �डश पॅन आ�ण पाणी ु

मलां�या आवा�याबाहेर ठेवा. �व�छतसेाठ� साबणा�या पा�याने धणे ह� एक आदश �ु ु

प�त आहे. परेशी खेळणी अस�याचा �य� करा जेणेक�न खेळणी �फरवता येतील.ु



��श�ण देणा�या 

कमच� ाया�साठ� आ�ण 

�श�कांसाठ� क� �

पनसच� �यत कर�यास ु

स�ज अस�यासाठ� 

मागद� शक�  सचनाू
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को�वड नंतर क� � स� करतांना �श�क आ�ण इतर ु
कमच� ारयंची तयार� करणे

१.  �श�क आ�ण इतर कमच� ाया�साठ� (वय, जनाट प�रि�थती आ�ण इतर जोखीम घटकांचा ु
�वचार करता) जोखीम म�यांकन करा, �यानंतर शाळेत ये�यासाठ� �त�ध ���कोन लाग ू ू
करा. 

२.  �श�कांना  काय�� े�, क�ाची �यव�था, सामािजक अतं र, प�रप�के आ�ण को�वड 

मागद� शक�  सचनां�या धोरणां�वषयी पालकांना पाठ�वले�या ���येची मा�हती �ा ू

३.  ट�चर'स मॅ�यअल�या ��येक पलैवर �श�कांना ��श�ण �ा.ु ू

४.  �यांना आरो�यसेत अपॅ डाउनलोड कर�यास कळवा आ�ण त े �वेश कर�यापव� दररोज ु ू
सकाळी तपासणी करा आ�ण �यांचे तापमान घेतले �या.

ं५.  �यां�याशी �कवा �यां�या कटंबातील सद�यांशी संबं�धत कोण�याह� आरो�याशी संबं�धत ु ु
सम�या सामा�यक कर�यास सांगा.

६.  �यांना सामािजक अतं र, �व�छता आ�ण हात ध�याची ���या आ�ण �नयमांब�ल मा�हती ु
�ा.

७.  �व�ा�या�चे मान�सक आरो�य आ�ण मानसशा� (एमएचपीएसएस) या दो�ह� गरजा पण �ू
कर�यासाठ� �श�कांना सस�ज करा. ु

८.  वय-संबं�धत वागणक आ�ण सं�ाना�मक बदल ओळख�यासाठ� आ�ण वयानसार ू ु
�शक�व�यास मदत दे�यासाठ� �श�कांना ��श�ण �ा. �श�कांना फ� अ�यासकडचे  ल� 

क� ��त क� नये अथवा मलांना शाळेत ��च य�व अशी योजना कर�याचीअशी सचना �ा. ु ू

ं९.  तसेच अ�यास�मा�या योजनांम�ये प�ह�या काह� म�ह�यांसाठ� कोण�याह� वक� बक �कवा ु
वक� शीटचा समावेश नस�याचे स�नि�त करा. �श�क-मला-पालकांम�ये प�तके, कागदप� ु ु ु
इ�याद�ंची देवाणघेवाण होऊ नये.

ं१०. पा�याचा खेळ, वाळचा खेळ �कवा �लेडोह सारखा कोणताह� ��याकलाप �याम�ये मले ू ु
इतरांसार�या व�तंना �पश � करतात त े�मात समा�व� क� नका ू

११. दररोज (मलांसाठ� अनकल असले�या) जंतनाशकने सव � खेळ�या पस�या पा�हजेत.ु ु ू ु ु

१२. जेथे खेळ�यांचा �� आहे, �या�ठकाणी ��येक मलासाठ� टॉय बॉ�सची योजना तयार ु
करा आ�ण खा�ी करा ��येक मलाने इतरांनी खेळले�या खेळ�यांना �पश � क� नये. हे ु
सामािजक �वकासा�या �वरोधात आहे, परंत को�वड काळातील हा अपवाद आहे �याचा ु
आपण दद�वाने अनसरण केला पा�हजे.ु ु

�श�क आ�ण सहा�यक कमच� ाया�ना (मलांनी यायची स�वात कर�या�या) एक आठव�यात ु ु
आधी बोलवायला सरवात करा. ु

�व�छता�वषयक �व�छता आ�ण इतर �ोटोकॉलची सवय लावा, कोण�या उप�मांना 

टाळावे, कसे पथ�करण करावे, सामािजक अतं र कसे हाताळावे, मान�सक आरो�य ृ
इ�याद�ंचे ��श�ण �या.
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१३. �श�कांनी / सह �श�कांनी / सहा�यकांनी नेहमी मा�क वापरला पा�हजे याची खा�ी 

क�न �या. �यांना हे समजावन सांगा क� �यां�या चेह�यावर मा�क आहे �हणन मले ू ू ु

�यांचे अ�भ�य�� पाह�यास असमथ � आहेत, �हणन आपण �हॉइस मो�यलेशनम�ये बोला ू ू

आ�ण बया�च भावना �य� कर�यासाठ� आप�या डो�यांचा वापर करा.

१४. मलांशीह� तचे  आहे, �यांचे चेहरे मा�कने झाकलेले आहेत जे कदा�चत �यां�या भावना ु

आ�ण भावनांना मा�क घाल शकतात! �श�कांना शर�राची भाषा, डो�यां�या हालचाल� ू

आ�ण मलां�या आवाजातील भावना समजन घे�यासाठ� ��श�ण �दले पा�हजे जेणेक�न ु ू

त े��तसाद देऊ शकतील.

१५. मल ं �श�कांचे अनकरण करतात आ�ण �यां�यासरखेच वागतात,�हणनच �श�कांना ु ु ू

मा�क न काढ�याचे व अतं रव�न बोल�या�या सवयी आढड़ायला  लावा 

१६. ऐका - समाधान करा - आ�ासन �ा (�ल�टन-क�फोट�- र�अशअर) ु

अ. ऐका: मलांना काय वाटत े �याब�ल बोल�याची संधी �ा. �यांना �चतंा सामा�यक ु

कर�यास आ�ण �� �वचार�यास �ो�सा�हत करा 

ब.  क�फट�ः मलांना सां�वन आ�ण शांत कर�यासाठ� सोपी साधने वापरा, उदा. कथा ु

सांगणे, �यां�याबरोबर गाणे आ�ण खेळ खेळणे. धयै,�  क�णा आ�ण मदतशीलता 

यासार�या �यां�या साम�या�ब�ल �यांचे वारंवार कौतक करा. ु

क. आ�ासनः मलांना त�ह� सर��त ठेव�यास तयार आहात. वधै  �ोतां�ारे �यांना यो�य ु ु ु

मा�हती �ा

१७. मलांना रोग ��तबंध आ�ण मलभत संक�पना समजन घे�यासाठ� �श�कांना ��श�ण ु ू ू ू

�ा. जंतंचा �सार कसा होऊ शकतो हे दश�� वणारे �यायाम वापरा. उदाहरणाथ,�  एका ��े ू

बाटल�म�ये रंगीत पाणी टाकन आ�ण पांढया� कागदा�या तक�यावर फवारणी क�न थ�ब ू ु

�कती दर �वास करतात त े पहा.ू

१८. साबण आ�ण पा�याने 20 सेकंदांपयत�  हात धणे मह�वाचे का आहे त ेदशव� ा. ु

�व�ा�या��या हातात थो�या �माणात चमक ठेवा आ�ण �यांना फ� पा�याने धवा, �कती ु

चकाक� उरल� आहे त ेल�ात �या, �यानंतर 20 सेकंद साबण आ�ण पा�याने धवा.ु

१९. कटपतळी �या म�यमाने, सामािजक अतंर ठेवणे आ�ण मा�क यां�यासह इतरां�या ु
ंचेह�यांना �कवा हातांना �पश � न करणे मह�वाचे का आहे हे  समजावन सांगा. ू

ंउदाहरणाथ,�  एखादा मल / �श�क सद�सह शाळेत येतात  तो / ती �शकतो आ�ण ू
ंआप�या हाताने त ेझाकन घेतो. तो / ती दसया� �य��शी हात हलवत े �कवा �यां�या ू ु

त�डावर �पश � करत.े �श�क / मलाने काय केले जे धोकादायक होत?े �याऐवजी �याने / ु

�तने काय केले पा�हजेअसे �� �वचारा.
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१. �सन आजाराचा �सार रोख�यासाठ� कमच� ाया�ना दररोज ��तबंधा�मक कती ृ
कर�यास �ो�सा�हत करा. 

 अ) हात साबणाने आ�ण पा�याने वारंवार धवा. जर साबण आ�ण पाणी सहज ु

उपल�ध नसेल तर कमीतकमी ६०% अ�कोहोल असले�या हँड सॅ�नटायझर 

वापरा. 

 ब) हात �व�छ �दसत नस�यास नेहमी साबण आ�ण पा�याने हात धवा. ु

 c) लहान मलांनी स�ै नटाइज़र वपरतांना �यां�यावर पर� ल� �या, कदा�चत ु ू

मलांनी स�ै नटाइज़ पीय नये याचे ल� ठेवा  . ु ू

ं ड) खोकला करतांना आ�ण �शकत�ना त�ड झाकन ठेवा.ू

२. मलांना अ�न भारवणे,�यांचे हात धने व रडणा�या �चमक�यांचे सां�वन करणे ु ु ु

मह�वाचे आहे आ�ण बया�चदा �यांना पकडणे देखील आव�यक आहे. श�य �तत�या 

ंलहान मलांना खायला घालत असताना �कवा ध�न ठेवताना: मलांची काळजी ु ु

घेणा�या माव�यांनी जा�त-मोठे बटण-प�रधान क�न, लांब बाह� असलेले शट� घालन ू

आ�ण लांब केसांचा जड़ा घालन �वतःचे व मलांचे र�ण करावेु ू ु

 अ) मलांची काळजी घेणा�यानी �यांचे हात, मान आ�ण कोठेह� मला�या �ावांनी ु ु

�पश � झाले असेल तर �व�रत धतले पा�हजे.ु

ब) मलां�या कप�यांवर कठलेह� �ाव अस�यास मलांची देखभाल �दा�यांनी ु ुु
मलाचे कपड ेबदलले पा�हजेत व �वःचे ए�न स�ा बदलले पा�हजे ु ु

ं ंक) द�षत कपड े�लाि�टक�या �पशवीत �कवा वॉ�शग मशीनम�ये धवावेत.ू ु

ड) डकेेयर सट� र म�ये मलांचे कालजी घेणा�या माव�यांनी �वतः�या कप�यांचे ु

�श�लक जोड़ ेनेहमी ठेवावे

e) मलांची काळजी घेणारया माव�यांनी  �ा गोस�टवंार �वशषे कालजी �यावी -  ु

स�वधेत तयार केले�या बाळां�या बाट�या हाताळ�यापव� आ�ण नंतर  आपले ु ू

हात धवावेत, बाट�या, बाट�यां�या टो�या, �न�प�स आ�ण इतर उपकरणे ु
ं��येक वापरानंतर �डशवॉशर म�ये धवा �कवा बाटल��श, साबण आ�ण पा�याने ु

धवन �याु ू
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१. खाल�ल सव � वेळी सव � मले, कमच� ार� आ�ण �वयंसेवकांनी हात �व�छतमे �ये ु

�य�त रहावे:

अ) स�वधेचे आगमन आ�ण �ेकनंतरु

ंबी) अ�न �कवा पेय तयार कर�यापव� आ�ण नंतरू

ंक) अ�न खा��यानंतर,मलांना खायला देणा�या अ�नाला हाताळ�यापव� �कवा ु ू

नंतर 

ंd) औषधे �कवा व�ै क�य मलम दे�यापव� आ�ण नंतरू

ंe) डायपर घलावी�या �क�हा काढ�या पव� आ�ण नंतरू

ंf) शौचालय वापर�यानंतर �कवा मलास �नानगह वापर�यात मदत के�यानंतरु ृ

छ) मलां�या �ावशी संपका�त आ�यानंतरु

ंh) बाहेर �कवा वाळम�ये खेळ�यानंतरू

मी) कचरा हाताळ�यानंतर

२. साबण आ�ण पा�याने हात �कमान २० सेकंद धवा. जर हात ��यमानपणे ु

ग�ल�छ नसतील तर साबण आ�ण पाणी सहज उपल�ध नस�यास अ�कोहोल-

आधा�रत हँड से�नटायझस � (कमीतकमी ६०% अ�कोहोल) चे वापर क� शकतात.

३ जे�हा मले हँड से�नटायझस � वापरतात त�ेहा �यांचे पयव� े�ण करा.ु

४ सग�या मलांना हात ध�यास  मदत करा.ु ु

५. मलांना हात धवन मदत के�यावर कमच� ाया�नीह� आपले हात धवावेतु ु ू ु
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१. कपाळ :  १५  सेकंद ध�न आप�या कपाळावर�ल �नाय �पळन ू ू

�या. �नाय अ�धक कडक आ�ण तणाव��त बन शकता. मग, ३० ू ू

सेकंद मोजताना हळहळ आप�या कपाळावर�ल तणाव सोडा. ू ू

आप�या �नायंना कसे वाटत ेआ�ण �व�ांतीची खळबळ ल�ात ू

�या. जोपयत�  आप�या कपाळाला संपण � आराम �मळत नाह� तोपयत�  ू

तणाव सोडत रहा . हळ आ�ण समान र�तीने �ास स� ठेवा. ू ु

२. मान आ�ण खांदे : आप�या खां�ावर आपले कान वर क�न आप�या 

ग�यातील खां�ांम�ये ताण वाढवा आ�ण १५ सेकंद ध�न ठेवा. 

आपण ३० सेकंद मोजता त�ेहा हळहळ तणाव सोडा. तणाव संपत ू ू

अस�याचे पहा. 

३. भजा आ�ण हात : दो�ह� हातांची हळ हळ मठ काढा. मठ� आप�या ु ू ू ु ु

छातीत ओढन �या आ�ण १५ सेकंद ध�न ठेवा, श�य �ततके घ� �पळन ठेवा. ू ू

नंतर आपण ३० सेकंद मोजत असताना हळ हळ सोडा. �व�ांतीची भावना ल�ात ू ू

�या. 

४. पाय:  हळ हळ आप�या पोटया�म�ये आ�ण पायांम�ये 15 सेकंदांपे�ा जा�त ताण ू ू

वाढवा. श�य �तत�या कठोर �नाय �पळन �या. नंतर हळवारपणे ३० सेकंदात ू ू ु

तणाव सोडा. तणाव संपनीचे आ�ण �व�ांतीची भावना ल�ात �या. आप�या 

शर�रात �व�छत�े या भावनांचा आनंद �या. हळ आ�ण समान र�तीने �ास घेणे ू

स� ठेवा.ु

�श�कांना �श�थल कर�यासाठ� 

�श�क आ�ण कमच� ार� तणाव��त असतील आ�ण �नयमांचे अनसरण कर�याचा �य� करतील, ु

मलांना गंतवन ठेवा व पालकांना धीर धरायला �शकवा!  �हणन ��येक �दवसा�या स�वातीस ु ु ू ू ु

आ�ण शवेट� �यांना खल� सच�वले�या �यायामासह �श�थल कर�यास मदत करा. ल�ात ठेवा ु

क� तणाव��त कमच� ार� केवळ आप�या �ासात भर घालत असतील. हे �यायाम अगद� मलांसह ु

स�ा वापरले जाऊ शकत.े ु

"�ो�े�स�ह मसल �रल�ै सेशन" (परोगामी �नाय �व�ांती) ह� एक प�त आहे जी तणाव कमी ु ू

कर�यास मदत करत.े  �ो�े�स�ह मसल �रल�ै सेशनम�ये, आपण �ास घेत असताना  �नायंचा ू

एक गट ताण�या जातो आ�ण आपण �ास सोडतांना �श�थल होतो. तं�ात शर�रा�या सव � �मख ु

�नाय गटांम�ये वकैि�पक ताणतणाव आ�ण �व�ांतीचा समावेश आहे. आपण आप�या ू

�नायं�या गटांवर �व�श� �माने काय � करता. जे�हा आपले शार��रक�र�या आरामशीर होत े त�ेहा ू

आप�याला कमी �चतंा वाटत.े

ं�व�ेपांपासन म� एक शांत जागा शोधा. आडवे पडन रहा �कवा खच�वर बसन रहा, कोणतहे � ू ु ू ु ू
ं ंघ� कपड ेसलै  करा आ�ण च�मा �कवा ल�स काढन ठेवा. आपले हात आप�या मांडीवर �कवा ू

खच��या बाजला ठेवा. काह� हळ �ास �या. आता आपले बाक�चे शर�र �व�ांती घे�यास काळजी ु ु ू

घेत खाल�ल बाबींवर आपले ल� क� ��त करा.
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मागद� शक�  सचना ू

को�वड नंतर 

क� पनसच� �यत � ु

कर�यासाठ� 

पालकांची 

तयार� करा



शाळा आ�ण डकेेअसन� े सं�ेषण आ�ण सम�वय यं�णेस बळकट केले पा�हजे जे अल� 

चाइ�डहड सट� र अनसरण कर�त असले�या कोि�हड मागद� शक�  त�वांवर पालकांशी ुु
�था�नक संवाद आ�ण पालकांशी गंतवणक�स �ो�सा�हत करत.े  शाळा प�हा स� ु ू ु ु

हो�यापव� पालकांना ई-प�रप�क / पीडीएफ �व�पात खाल�ल म�े पाठवा.ू ु

ं ं१. पढ�ल गो�ींब�ल पॉवरपॉ�ट �कवा पो�टर बनवा (�कवा मॅ�यअलम�ये �दले�या पो�टरचे ु ु

वापर करा) आ�ण शाळा / डकेेअर उघड�यापव� पालकांशी सामा�यक करा.ू

ं अ. खोकला आ�ण �शका येणे दर�यान �व�छता सवयी

 ब. हात धणेु

 क. सामािजक अतं र

 ड. मा�क घालणे

२. पालकांना हे �यां�या मलांना दश�� व�यासाठ� सांगा आ�ण �यांना �व�छता, हात धन� , ु ु

सामािजक अतं र आ�ण शाळेत मा�क घालणे या�वषयी मह�वाचे म�े �शकवा.ु

३. पालकांना मलांशी शाळे�या अनभवाब�ल सकारा�मक बोल�यास सांगा आ�ण मलांना ु ु ु

घबरा�वना�या गो�ी टाळायला सांगा.

४. पालकांना स�ला �ा क� जर �यांना मलांना शाळेत पाठ�व�याची धाि�त वाटत असेल तर त ेु

थांबन पाठव शकता  कारण. �ाचे कारण असे क� मलांनी   पालकांची स�दयता आ�ण ू ू ु

�यांची तयार� पाहणे आव�यक आहे.

५. पालकांनी मलांशी �यां�या �श�कांब�ल, �तचे नाव इ�याद�ंब�ल सकारा�मक बोलणे स�नि�त ु ु

करा.�यांची शाळेत यायची उ�सकता वाढेल.ु

६. पालकांनी श�ै �णक कौश�यांवर जा�त ताण पाड नये �हणन आवजन�  सांगावे कारण ू ू ू

मलांसाठ� हा एक �भ�न-�भ�न पंथ कालावधी आहे आ�ण �यांचे वतन�  आ�ण �यानसार ु ु

वागणे आव�यक आहे.

ं७. आरो�या�या कारणा�तव कोणाकडनह� अ�न �कवा पाणी सामा�यक क� नये हे समज�यास ू

मलांना समजा�व�यास पालकांना सांगा.ु

८. पालकांनी आप�या मला�या आरो�यावर ल� ठेव�याची �वनंती करा आ�ण त े आजार� ु

अस�यास �यांना  घर� ठेवा असा स�ला �ा. 

पालकांना सच�वणा�या आ�ण �यां�याकडन अपे��त गो�ट�ु ू
खा�ी करा क� पालकांनी खल�ल गो�ट�ंब�ल मलांची समजावणक के�ल आहे ु ू
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ं ं१. पढ�ल गो�ींब�ल पॉवरपॉ�ट �कवा पो�टर बनवा (�कवा मॅ�यअल म�ये�दलेला एक वापरा) ु ु

आ�ण शाळा / डकेेअर उघड�यापव� पालकांसह सामा�यक करा.ू

ं  अ. खोकला आ�ण �शका येणे दर�यान �व�छता सवयी

  ब. हात धणेु

  क. सामािजक अतं र

  ड. मा�क घालणे

२. �यांना मलांना �व�छता, हात धणे, सामािजक अतं र ठेवणे आ�ण मा�क घालणे यांचे मह�व ु ु

सांग�यास सांगा.

३. पालकांना शाळे�या अनभवाब�ल सकारा�मक बोल�यास सांगा आ�ण बया�च �नबध�   देऊन ु

मलांना घाब� नका.ु

४. पालकांना स�ला �ा क� जर �यांना भीती वाटल� असेल �यांनी  मलाला शाळेत पाठ�व�याची ु

घाई क� नये, त ेकाह� �दवसा नंतर पण मलास पाठव शकतात, कारण मलाने शाळेत ु ू ु

पालकांचा आ�म�व�ास आ�ण �याची तयार� पाहणे आव�यक आहे.

५. पालकांनीमलांशी �यां�या �श�कांब�ल, �यांचे नाव इ�याद�ंब�ल बोलावे याची खा�ी करा. ु

६. पालकांना श�ै �णक कौश�यांवर जा�त ताण न घाल�याची �वनंती करा कारण मलांसाठ� �ा ु

न�वन जगात जळवन घेत असले�या वागणक�साठ� हा अवघड काळ आहे.ु ू ु

७ .घरात चांग�या �व�छता प�ती बनवा आ�ण मलांना �शकवा.ु

पालकांनी आप�या मलांना पढ�ल गो�ट� कळ�व�या आहेत आ�ण ु ु
�या �शकव�या आहेत याची खा�ी क�न �या 
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१. �ड�लेरेशन फॉमः�  शाळा प�हा स� झा�यावर पालकांकडन �वास इ�तहासाची ु ु ू

तपशीलवार मा�हती घेणे आव�यक आहे 

२. आजार� आ�ण अलग ठेव�याचे धोरण- : पालकांना सांगा क� जर आप�या मलाला ु

ंताप, �ास लागणे �कवा सतत खोकला येत असेल तर आ�ह� �यांना यो�य प�तीने 

अलग ठेव आ�ण पालकांना येऊन मलास घेऊन जावे लागेल.ू ु

३. वाहतक धोरणा ब�ल स�ा �यांना आव�यक मा�हती देने अ�नवाय � आहे ू ु

४. तापमान घे�याचे धोरण - �वेश�ाराजवळ तापमान घे�याब�ल पालकांना मा�हती �ा- 

ं ं�या मलांना १००.४० �ड�ी तापमान �कवा �यापे�ा जा�त तापमान आहे �कवा इतर ु

आजाराची �च�हे आहेत अशा मलांना �या स�वधेत �वेश �दला जाणार नाह�.ु ु

ं५. पालकांनी क� �ा�या प�रसरात ये�यापव� �कवा स�वधा पोहोच�यापव� आप�या मलाचे ू ु ू ु

तापमान घे�यास सांगा. पालकांनी मलांना शाळेत आण�या�या आधी �यांची बघन ु ू

ंतपासणी करावी  �यात गालांवर लाल पणा, वेगवान �ासो��वास �कवा वेग�या 

ं�कारचे �ास (अल�कडील शा�रर�क ��याकलाप न करता), थकवा �कवा अ�यंत 

गडबड यांचा समावेश अस शकतो, जर अशा �च�हे असतील तर �यांनी मलाला ू ु

शाळेत आण नये.ू

६. आप�या मलांना आजार हो�या�या �च�हे �मळा�याब�ल पालकांनी सतक�  राह�याचे ु

आ�ण आजार� असताना �यांना घर� ठेव�याचे �ो�साहन �ा.

७. वग � कसे आयोिजत केले जातील, सामािजक अतं र काय आहे, काय उप�म स� ु

राहतील, काय होणार नाह�, अ�यास�मात बदल, म�यमापन व �श�क-शाळा व ू

�श�क-शाळेतन सव � संवाद केवळ ऑनलाईन असणे, कागदाचे काम वगैरे नाह�ू

८. पालकांकडन संमतीप� - शाळा सामािजक दरदाना�या उ�म प�तींचा वापर क�न ू ू

आ�ण एमएचए�या मागद� शक�  त�वांचे अनसरण क�न शाळा चाल ठेवत अस�यामळे ु ू ु

कोण�याह� दा�यांपासन त े शाळेला नकसानभरपाई दे�याची पालकांची लेखी संमती.ू ु
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पालकांकडन, �यांनी �वीकारले�या अतंभत�  मा�हती वर आधा�रत, ू ू

भ�न घेणारे फॉम �



१. �हायरस केवळ व� लोक आ�ण मलांवर ह�ला करतो आ�ण त�णांना वाचवतोुृ

२. हा �वषाण पाळीव �ा�यांम�ये पसरतो आ�ण लोकांनी �यांचे पाळीव �ाणी सोडन �ावे.ू ू

३. माउथवॉश, अटँ �बायो�ट�स, �सगारेट आ�ण जा�त म� असले�या म�ा�या वापरामळे ु

को�वड-१९ न� होऊ शकत.े

४. उ�हात बाहेर �ट�म बाथसाठ� जाणे त�हाला कोरोना �वषाणची लागण हो�यापासन ु ू ू

रोख शकत.ेू

५. सव � खा�पदाथ � द�षत आहेत आ�ण �यां�या मळे कोरोना �वषाणचा �सार होईल.ू ु ू

६. भारतीयांना ��तकारश�� जा�त अस�याने आ�ण पाि�मा�य देशांतील लोकांपे�ा 

बया�च आजारांना सामोरे जावे लागत अस�याने काळजी कर�याची गरज नाह�.

७. कोरोना �वषाण उबदार / गरम हवामानात �टकत नाह�.ू

आरो�य आ�ण कटंब क�याण मं�ालय, भारत सरकार �वारा मा�हती�या �व�वसनीय ुु

�ोतांचा नेहमी वापर करा.

पालकांनी काळजीवाहंनी �फरणाया� �मथक आ�ण अफवांब�ल जाग�क असणे आव�यक ू
आहे. �यां�या �वत: �या �ौढ मंडळांम�ये आ�ण आसपास�या बनावट मा�हती 

पसर�व�या�या हानीस त े �वत: समजत अस�याचे स�नि�त करा.ु

खाल�ल मा�हती स�य नाह�:

26

को�वड - १९ ब�ल चे गैरसमज व चक�चे मत ु



१. अपंग मले :  अपंग असले�या मलांची स�या�या साथी�या रोगांवर ती� ��त��या ु ु
ंअस शकत.े �यांना कदा�चत अ�धक ती� �ास, �चतंा �कवा राग येऊ शकतो कारण ू

इतर लोकांपे�ा रोज�या आरो�यावर �यांचे कमी �नयं�ण असत.े  इतर शार��रक, 

ंभाव�नक �कवा बौ��क मया�दा असणाया� मलांसाठ�ह� हेच आहे. �यांना अ�त�र� ु

आ�ासनाची श�दाची आव�यकता अस शकत,े  काय�� माब�ल अ�धक �प�ीकरण ू

आ�ण अ�धक �श�थलता आ�ण संदेशां�या सकारा�मक अमं लबजावणीची आव�यकता 

अस शकत.े �यां�याशी बोला, �यां�या गरजा काळजीपवक�  घेत�या पा�हजेत आ�ण ू ू

सव � काया�त त ेभाग घे�यास स�म आहेत याची खा�ी करा 

ं२. आप�या मलाने कणाशीह� गैरवतन�  के�यास �कवा धोकादायक वागणक के�यास ु ूु
�या�याशी शांतपणे बोलायचे पालकांना समजवा.

३. लहान मले जे नेहमीपे�ा जा�त राग फेकत आहेत व असामा�य कती कर�त आहेत, ु ृ
�यांना खरोखर �चतंा वाटत असेल. �यां�याशी बोल�यासाठ� शांत, अ�यवि�थत वेळ 

�नवडा आ�ण हळवारपणे �यांना कसे वाटत ेत े�वचारा आ�ण �यांना शांतपणे, ू

सात�यपण � �दलासा �ाू

४. प�रि�थती आ�ण �व�श� नकारा�मक वाग�याचे कारण समजन घे�याचा �य� करा. ू

५. �नय�मत �न�य�नयम ठेवा आ�ण मलांना �व�श� जबाबदाया � �ा .ु

ं६. सर��त आ�ण आरो�यदायी प�तींचा अवलंब कर�यासाठ� आ�ण भीती �कवा �चतंा न ु

घाल�यासाठ� मलांसाठ� सकारा�मक मजबतीकरण सेट करा ु ु

७. ल�ात ठेवा मलांना ��येक लहान तपशील मा�हत असणे आव�यक नाह�. जोपयत�  ु

मले �वतःहन �वचारत नाह�त, तोपयत�  �यांना �चतंा क� शकणाया�  मा�हती दे�याचे ु ू
काह� कारण नाह�. 

८. ��ीकोन ल�ात �या, सम�ये�या समाधानावर ल� क� ��त कर�या�या �वचारात 

�य�त रहा.

९. बया�च लहान मले प�रि�थती�या त�यां�वषयी बेभान अस शकतात परंत �यांना ु ू ु
ं�न�य�मात होणा by◌्या बदलांमळे अ�व�थ वाट शकत े�कवा आजबाजचे लोक ु ू ू ू

काळजीत आहेत आ�ण अ�व�थ आहेत याची काळजी अस शकत ेू

१०.लहान मलांसमवेत वेळोवेळी तपासणी करा आ�ण �यांना होणाया� कोण�याह� �चतंांवर ु

���या कर�याची संधी �यांना �ा
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पालकांना मलां�या वागणक� आ�ण �याचे समाधान कसे ु ु
करणे हे समजावन देणे ू



क�े उघड�या�या �

आधी मलां�या ु

आरो�यासाठ� 

�यांना समजावन ू

देणारे वागणक�चे ु

आ�ण सर�तचे े ु

म�ेु
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ं ं१. पढ�ल गो�ींब�ल पॉवरपॉ�ट �कवा पो�टर बनवा (�कवा मॅ�यअलम�ये �दलेला एक वापरा) आ�ण ु ु

शाळा / डकेेअर उघड�यापव� पालकांशी सामा�यक करा.ू

ं अ. खोकला आ�ण �शका येणे दर�यान �व�छता सवयी

 ब. हात धणेु

 क. सामािजक अतं र

 ड. मा�क घालणे

ं२. पालकांना हे �यां�या मलांना दश�� व�यासाठ� सांगा आ�ण �यांना �व�छता, हँडवॉ�शग, सामािजक ु

अतंर आ�ण शाळेत मा�क घालणे या�वषयी मह�वाचे म�े �शकवा.ु

३. पालकांना मलांशी शाळे�या अनभवाब�ल सकारा�मक बोल�यास सांगा आ�ण मलांना ु ु ु

घबरा�वना�या गो�ी टाळायला सांगा.

४. पालकांना स�ला �ा क� जर �यांना मलांना शाळेत पाठ�व�याची धाि�त वाटत असेल तर त ेु

थांबन पाठव शकता  कारण. �ाचे कारण असे क� मलांनी   पालकांची स�दयता आ�ण �यांची ू ू ु

तयार� पाहणे आव�यक आहे.

५. पालकांनी मलांशी �यां�या �श�कांब�ल, �तचे नाव इ�याद�ंब�ल सकारा�मक बोलणे स�नि�त ु ु

करा.�यांची शाळेत यायची उ�सकता वाढेल.ु

६. पालकांनी श�ै �णक कौश�यांवर जा�त ताण पाड नये �हणन आवजन�  सांगावे कारण मलांसाठ� ू ू ू ु

हा एक �भ�न-�भ�न पंथ कालावधी आहे आ�ण �यांचे वतन�  आ�ण �यानसार वागणे आव�यक ु

आहे.

१. �वेश�ारवार तापमान घेणा�या �य��ने �यांना अ�भवादन केले पा�हजे आ�ण त ेकाय कर�त 

आहेत त ेसमजावन सांगावे- “मी आप�या शर�राचे तापमान समज�यासाठ� तपमान घेत आहे.”ू

ं ं२. मलाचे तापमान जा�त अस�यास, उ�ार देऊ नका, �कचाळ क� नका �कवा मलाला कलं�कत ु ु

वाट नका. पालकांना हळवारपणे सांगा, "थमा�मीटरने शर�राचे तापमान जा�त दश�� वले आहे, ू ू

�हणन कपया आप�या मलास घर� �व�ांती �ा."ू ुृ

ं ं ं३. जर एखा�ा मलास सतत खोकला �कवा �शका येणे �कवा उबदार �दसत असेल तर कपया �यांचे ु ृ
तापमान �या आ�ण जर तापमान १०० पे�ा जा�त असेल तर मलाला अलग ठेव�याची आ�ण ु

पालकांना कॉल करा 

४. या अलग ठेवले�या मलांची काळजी घेणाया � �ौढ �य��ने सामािजक अतंर राख�यासाठ� �य� ु

करणे आव�यक आहे आ�ण मा�क आ�ण हातमोजे घालणे आव�यक आहे. या कमच� ाया�साठ� 

संपण � पारद�शत�  फेस क�हर मा�क खरेद� कर�याचा �य� करा आ�ण �यांनी ला�ब बा�ांचे व� ू

प�रधान के�याचे स�नि�त करा.ु

५. वगा�तील सव � मऊ / कप�याचे काप�ट व मऊ खेळणी काढा.

६. कागद� वा�त सर��त अस�या तर� �ंथालयाची प�तके टाळा कारण त ेअ�धक लोकां�ारे ु ु ु

हाताळले जातील.
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शाळा आ�ण डकेेअर प�हा स� कर�यापव� मलांची काळजी �याु ु ू ु

एकदा मलांची शाळा / डकेेयर ला यायची स�वात झाल� क� ु ु



ं ं१. प�ह�या �दवशी पॉवरपॉइंट �कवा पो�टर �कवा कठपत�यां�ारे मलांशी पढ�ल गो�ींब�ल चचा �ु ु ु
ंकरा (�कवा मॅ�यअलम�ये �दलेल� एक वापरा) जी आपण शाळा / डकेेअर उघड�यापव� ु ू

पालकांशी सामा�यक केल� आहे.

ं अ. खोकला आ�ण �शका येणे दर�यान �व�छता सवयी

 ब. हात धणेु

 क. सामािजक अतं र

 ड. मा�क घालणे 

ं ई. कणाशीह� अ�न �कवा पाणी सामा�यक नाह�ु

 फ . जर �यांना आजार� वाटत असेल तर घाब� नका

२. आप�या मलांना �� �वचार�यास आ�ण आप�यासमवेत आप�या भावना �य� कर�यास ु

�ो�सा�हत करा. ल�ात ठेवा ��येक मलावर ताणतणावाब�ल �भ�न ��त��या अस शकतात; ु ू

धयैा�ने समजन �या.ू

३. त�ये वाप�न आ�ण मलांना एकमेकांब�ल �वचारशील अस�याचे ल�ात आणन �ा ु ू

ं४. खोकला आ�ण कोपया�ने �शकणे आ�ण वारंवार हात धणे अशा आरो�यासाठ� चांग�या वतन� ांवर ु

ल� क� ��त करा

५. २० सेकंदा साथी हात ध�या�या सव��म काय � कर�यासाठ� गाणे गा.(उदा - है�पी बथड�  ेतो य)ु ू

६. मले सॅ�नटायझरने हात ध�याचा "सराव" क� शकतातु ु

ं७. ल�णे (�शका येणे, खोकला, ताप) दशव� ायला कटपतल�चा उपयोग करा, आजार� पड�यास काय ु
ंकरावे (�हणजेच �यांचे डोके दखत आहे, पोट दखत आहे, �यांना गरम �कवा जा�त थकवा ु ु

जाणवत आहे) आ�ण आजार� असले�या �य��ला कसे सां�वन �ावे ( सहानभती आ�ण सर��त ु ू ु

काळजी वतन�  �वक�सत करणे) हे सगळे कटपतळी�या मा�यमान �शकवाु

८. सामािजक अतं राची संक�पना समजवा (�म�ांपासन दर उभे राहणे, मो�या लोकसमदायाला ू ू ु

टाळा, जर त�हाला काह� नको असेल तर लोकांना �पश � क� नका. इ.) मलांना एकमेकांपासन ु ु ू

दर बसन रहाणे व �म�ांना �पश � न कर�यासाठ� परेशी जागा ठेवावी �ाचे सराव दे�यासाठ� ू ू ु

प�यासारखे पंख फड़फड़�याचे खेल क�न �शकवा

९. मलां�या �चतंा ऐक�याचे व �या ��ांची उ�रे वयाने दे�याचे �य� करा. �यांना बया�च मा�हतीने ु

घाब� नका. �यां�या भावना �य� कर�यासाठ� आ�ण संवाद साध�यासाठ� �ो�सा�हत करा. 

�यांना येऊ शकतात अशा वेगवेग�या ��त��यांची चचा� करा आ�ण �प� करा क� ह� एक 

असामा�य प�रि�थतीब�ल सामा�य ��त��या आहे.

१०. �वतःला आ�ण इतरांना सर��त ठेव�यासाठ� मले बरेच काह� क� शकतात यावर जोर �ा. ु ु

११. ��येक �दवासाची स�वात  मलांसह वर�ल म��ांवर चचा � क�न  करा.ु ु ु

१२. अल� चाइ�डहड असो�सएशन तफ�  "को�वड से�ट� - द �य लायन एंड माउस" आ�ण ूु
"गोि�डलो�स एंड को�वड-�माट� बेअर" या दोन कथा प�तके �का�शत के�या गेले आहे.आपण ु

ह� प�तके आण  शकता व इथन डाउनलोड क� शकता. https://youtu.be/b3vGCkRcBQcु ु ू
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वगा� म�ये



१. हात:

�यात खोकला

२. कोपर: 

 (अश� हातांनी) �याला �पश � क� नकाु

३. चेहरा:

जे लोक अ�व�थ आहेत �यां�याबरोबर सर��त अतं र ु

ं(१ मीटर �कवा ३ फट) ठेवा आ�ण तमची �च�हे दशव� ाू ु

४. अतं र: 

आपण अ�व�थ वाटत अस�यास घर�च रहा. आप�या 

पालकांना मा�हती �ा.

५. घर� रहा:

SOCIAL DISTANCING

S
o
a
p

�यांना वारंवार धवा (�नय�मतपणे २० सेकंद साबण आ�ण ु
ंपा�याने हात धन� �क�हा एलकोहॉल य� स�ै नटाइज़र चे ु ु

वापर करा)
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"कोरोना वायरस �सार रोख�यासाठ� पाच पाउल "

सचना: या 5 मलभत चरणांचे अनसरण करणे आव�यक ू ू ू ु

आहे हे मलांना सांगणे मह�वाचे आहे.ु

�वत अनसरण क�न डमेॉ���ेट कराु



क�त कर�या�या अ�त�र�त गो�ट� ृ

शाळेत परत ये�यापव� �व�छता�वषयक �यव�थापन करणाया� अडॅ �मन ट�म�या सद�यांना च�क ू
तयार करा आ�ण आधीच शाळा स� हो�या�या सेनीटाइजेशन कर�याची सवय घाला. �यांना शाळेत ु
येणा�या  �श�कांसह पायलट टे�ट करायला सांगा . काय करावे व काय नाह� करावे हे समजन ू
घे�यासाठ� कमच� ाया�चे संपण � ��श�ण करा. कदा�चत याचे ि�ह�डओ बनवा आ�ण पालकांना पाठवा ू
जेणेक�न त ेहे �न�काळजी होतील. 

कमीतकमी एक आठवडा आधी पालकांची मी�टगं घेऊन �यांना सग�या गो�ी समजावणे आव�यक 

आहे, �यांना संपण � अ�भमखता स�वधा आ�ण ���येची मा�हती �ा, �यांना आ�म�व�ास दे�यासाठ� हे ू ु ु

वयै��क�र�या केले पा�हजे. �हणन शाळे�या मालकांना त े कसे �ोटोकॉलचे अनसरण कर�त आहेत ू ु

आ�ण हे �ोटोकॉल काय आहेत हे सामा�यक करणे आव�यक आहे - ��येक गो� ��य� क�न 

दाख�व�याने �याची समजावणक चांगल� होईल.          ू

मलांचे पव � म�यांकन (झम मी�टगं �ारे) करा , काह�   मलांना नवीन श�ै �णक वषा��या स�वातीस ु ू ू ू ु ु

अ�धक वेळची आव�यकता असत े - या मलांना नेहमीच जबाबदार असले�या एका �ौढ �य��सह ु

असणे आव�यक आहे. या मलांना �वतं�पणे कॉल करा आ�ण कमी कालावधीसाठ� शाळेत बोलवा ु

�यां�या �श�कांसोबत एकास एक �श�ण सं�ध �ा. 

�श�कांनी �म��त �श�ण स� ठेवणे : तं��ानाचा वापर चाल ठेवणे आव�यक आहे, �हणनच जर हा ु ू ू

शाळेचा भाग नसेल तर मालकांनी �यात गंतवणक�चा �वचार केला पा�हजे. दसया� वे�ह दर�यान ु ू ु
ंआम�याकड ेआणखी एक लॉकडाउन अस शकत े हे पाहता, कोण�याह� �कमतीवर तं��ानाचा वापर ू

बंद क� नका. मलांना तं��ानाची आ�ण �याचा यो�य वापर कर�याची सवय लाव �ा.ु ू

श�य �तत�या वेळेपयत�  शाळेत मलां�ारे वापर�या जाणा�या संसाधनांमदे  "��येक मलासाठ� एक ु ु

असावे" आशा र�तीने गंतवणक�चा �वचार क� शकतात - आमचा अ�यास�म "सगळयांनी �मळन ु ू ू

�शकणे" �ावर आधा�रत असत  - परंत त ेसामा�यक आहे - शाळा केवळ अशा उपकरणासह काम ु

कर�याचा �वचार क� शकत े जे केवळ एका वेळेत एकालास संपका�ची परवानगी देत.े

शाळेतील सव � चा��स अन�ेय  �लाि�टक�या शीटने  झाकलेले असले पा�हजेत जेणेक�न या ु

प�भागावर सं�मण जा�त �टक शकणार नाह� आ�ण त े पसन न� करता येईल.ु ूृ ू

शाळे�या स�वातीस मलां�या कर�या�या आ�ण न कर�या�या कामाब�ल दै�नक अ�भमखता.ु ु ु

डॉ�टर आ�ण नस � : अ�तप�र�चत ��णालये आ�ण ि�ल�नक देखील ओळखा आ�ण एखा�ा �करणात 

�यां�याशी संपक�  सधता येईल याची खा�ी करा. 

रोजचा एक भाग �हणन �श�क आ�ण मलांसाठ� अधा� तास सॅ�नटायजेशन ���या. ��येक मल ू ु ू

घरातन �या�या नावाचे लेबल असलेल� बाटल� घेऊन येईल. ू

१. 

२. 

३.

४. 

५. 

६. 

७. 

८. 

९. 
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Additional Action Points 

��येक वगा��या कच�याचे �व�हेवाट लाव�यासाठ� सीलबंद ड�ट�बन असणे आव�यक आहे आ�ण  

�दवसात कचरा तीन वेळा साफ करणे आव�यक आहे - �वशषेत: मलां�ारे वापर�या जाणाया� �ट�य ु ू

पेपर.

शाळांकडन अ�यास�माचे  �वतं�  �व�ेषण केले जाणे आव�यक आहे आ�ण �व�ा�या�ना �यांचे ू

�थान (रेड झोन इ.), �श�कांची उपल�धता इ�याद�ं�या आधारे �यांनी काय �शकवले पा�हजे हे संवाद 

साधणे आव�यक आहे.

�नय� केले�या वग � �श��के�या भ�मकेवर जोर �ा, श�य अस�यास शाळे�या घडामोडींब�ल ु ू

आव�यक अस�यास वेळेवर मा�हती पालकांपयत�  पोहोचवा. 

पालकांकडन कोणतीह� त�य लपव नका. को�वडनंतर�या यशसाठ� साठ� �व�ास सवा�त जा�त ू ू

आव�यक असतो.

कंटेनम�ट झोनम�ये शाळा स� नसा�यात आ�ण शाळा �ह�यअ� ल �श�णासह स� ठेव�या जाऊ ु ु ु

शकतात.

कठ�याह� काय�� म व उ�सव साजरे कर�यास (�यात वेषभषचे ा समावेश असेल) वचअ� ल �लेटफाम � चे ु ू ु
वापर करा. 

शाळेत �द�या जाणारे ना�े व खा� बंद कर�याचा �वचार करा, त े ��येक मलाकडन घ�नच आणले ु ू

जाऊ शकत.े

साफसफाईची �था शाळा स� हो�यापव�ची,स� असतांना आ�ण संपलनतर लावणे आव�यक आहे, ु ू ु

�वशषेतः पढ�ल रोटेशन बॅच ये�यापव�. ु ू

शाळा स� हो�या�या पव�च कदा�चत अ�यंत पावसाचा �दवस अस�यास शाळा बंद कर�या�वषयी ु ू

मा�हती सामा�यक कर�याचा एक �ोटोकॉल तयार केला पा�हजे. पालकांनी स�श��त असणे आव�यक ु

आहे आ�ण �हणनच शाळांम�ये �व�ा�या�ना तं��ानाचा पया�य असणे आव�यक आहे �यामळे ू ु
ं ंपावसाचे �दवस �कवा हल�या सद� �कवा खोकला अस�यास त े मल शाळेत नस�याने काय केले ू

जाईल त ेकळेल.

१०.

११. 

१२.

१३. 

१४.

१५.

१६.

१७.

१८. 

शाळांनी �च�,े �हॉईस नो�स वाप�न संभाषण करणे �शकले पा�हजे आ�ण पालकांना शाळे�या ���येत 

आ�म�व�ास वाढव�यासाठ� सा�ा�हक आधारावर अ�त�नत केले पा�हजे.

१९.

मलांना शाळेत प�तके आ�ण कागदप� ेने�यास टाळा. शाळेचे बगै हलके असावेत  आ�ण �यात फ� ु ु

फराळाचा डबा ,पा�याची बाटल�, �ट�य असावेत. �हणन �म��त �श�ण परेसे ठरेल.ू ू ु

२०.
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�वछता आ�ण 

वयैि�तक अतंर 

ठेव�या ब�ल 

के��वार लाव शकणार� ू

ची�हे व पो�टर   

(इं�जी - �हदं� वइं�जी - मराठ�) 

(इतर भाषांसाठ� www.eca-india.org 

वेबसाइट व�नडाउनलोड करा) 
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संक�पना, संपादन, �न�मत� ी

डॉ �वाती पोपट व�स 

अ�य�ा - अल� चाइ�डहड एसो�सएशन (ईसीए) व ु
एसो�सएशन फॉर �ाइमर� एजकेशन एंड �रसच � (एपर) ु
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