पररसर्ष्ट बी

अगाडी बढ़नकोलातगएक नयाुँ ि रीका
खेल्नकोलासर् कायग क्रम (टे स्ट टू प्ले)
केन्टकी पब्लिक हे ल्थ सडपाटग मेन्टद्वारा जानकारी र्राईएको यो दस्तािेज, टे स्ट टू स्टे पररमासजगत संर्रोि
योजनाकोलासर् (सेप्टेम्बर १५, २०२१) पूरक मार्ग दर्गन, सबद्याथीहरुलाई सनयसमत असतररि पाठ्यक्रम/अन्तर र्ैसक्षक
खेलकूदहरू जारीराख्नकोलासर् अननमसत सदनकोलासर् "खे ल्नको जााँ च" ("टे स्ट टू प्ले ") नीसतको योजनाको रूपरे खा
तयारर्दग छ र साप्तासहक नकारात्मक कोसभड-१९ (COVID-19) जााँ चसंर् अन्य सनयसमत असतररि पाठ्यक्रमका
र्सतसिसिहरुहुन्। यस कायगक्रममा सहभार्ीहुन आमाबन बा/असभभािकद्वारा कोसभड-१९को (COVID-19) नैदासनक
जााँ चको (छानबीनको) सहमसत फारमलाई पूरार्नग आिश्यक पदग छ।
यस कायग क्रमकोलासर् हाम्रो लक्ष्यहरूहुन् :
•

यो सनसनसितर्नगकोलासर् सक सिद्याथीहरुको असतररि पाठ्यक्रम/अन्तर र्ैसक्षक खेलकूदहरूमा र्सतसिसिहरुमा
भार्सलने र अन्य सनयसमत असतररि पाठ्यक्रमका र्सतसिसिहरुको सनयसमत परीक्षणको (जााँ चको)
आिश्यकताहरुलाई सनसनसितर्नगकोलासर् सक सकारात्मक सिद्याथीहरुलाई कोसभड-१९को फैलािटलाई रोक्न
संग्रोिमा क्वारे ब्लन्टनमा राब्लखएकाछन् ।

•

सिद्याथीहरू र कमगचारीहरूकोलासर् एक सनरसक्षत िातािरण प्रदानर्ने

•

थथानीय स्वास्थ्य सिभार्सं र् तथ्ां कहरू (डाटा) साझार्ने

खेल्नकोलासर् (टे स्ट टू प्ले) सनयमािली
सिद्याथीहरु जो सनयसमत असतररि पाठ्यक्रम/अन्तर र्ैसक्षक खे लकूदहरूका र्सतसिसिहरु र अन्य सनयसमत
असतररि र्सतसिसिहरुमा भार्सलन छनौटर्रे मा सनम्न सनयमािलीको अिलोकन र्नेछ :
•

सिद्याथीहरु आफ्नो स्कूलमा साप्तासहक कोसभड-१९को नैदासनक छानबीनमा भार्सलनेछन्।
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●

यसद सिद्याथीहरुले उनीहरूको सिद्यालयमा सनयसमत परीक्षणर्ने सदन छन टायो भने , उनीहरुले दै सनक समडल र हाई
स्कूलहरुमा र अन्य चयसनत थथानहरुमा प्रस्ताि र्ररएको सन:र्नल्क परीक्षणमा स्कूलपसछ भार्सलन सक्छन्। स्र्थानहरू
(साइटहरु) तदउुँ सोको ३:०० बजेदेक्तख साुँझको ७:०० बजेसम्म., तदउुँ सोको ३:३० बजेदेक्तख साुँझको ७:३०
बजेसम्म., र अन्य तदउुँ सोको ४:३० बजेदेक्तख साुँझको ८:३० बजेसम्म खुल्ला रहनेछन्।

●

कोसभड-१९ नै दासनक जााँ च (छानसबन) परीक्षण साप्तासहक हुनन पछग र सिद्याथीकोलासर् जााँ च र्रे कै सदन
नसतजाहरू उपलब्ध र्राईनेछ र स्कूललाईपसन सूसचत र्ररनेछ।

●

व्यब्लिले सनयसमत असतररि पाठ्यक्रम/अन्तरर्ैसक्षक खेलकूदका र्सतसिसिहरु र अन्य सनयसमत असतररि
पाठ्यक्रमका र्सतसिसिहरुमा भार्सलनन भन्दा पसहले नकारात्मक पररणामप्राप्त र्नै पछग ।

●

सिद्याथीहरुले आफ्नै खचगमा अको सचसकत्सा स्रोतबाटपसन परीक्षण प्राप्तर्नग सक्छन्। परीक्षण
एफसडएद्वारा (FDAद्वारा)-अननमोसदत द्रन त प्रसतजन (र्यासपड एं टीजन) परीक्षण ितगमान एसएआरएससीओभी-२ ( SARS-CoV-2) सं क्रमणलाई ठम्याउनकोलासर् हुननपछग र एक इजाजतपत्र प्राप्त स्वास्थ्य
सेिा प्रदायक िा उसचत प्रसर्सक्षत कमगचारीद्वारा र्ररननपछग । सिद्याथीहरु जो अन्य सचसकत्सा स्रोतबाट
परीक्षणप्राप्तर्छग न् भने आफ्नो स्कूलमा नकारात्मक पररणाम प्रदानर्ननग पछग ।

●

साप्तासहक कोसभड-१९ नै दासनक जााँ च (छानसबन) परीक्षण मासथ उल्लेब्लखत र्सतसिसिहरुमा भार्सलनकोलासर्
आिश्यकछ। यसद कननै सबद्याथीको परीक्षणको नसतजा सकारात्मक आउाँ छ भने उनीहरु सजल्ला संर्रोि
(क्वारे ब्लन्टन) सनयमािलीहरु अनन सार घरमा संर्रोिमा रहननपछग ।
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