राज्यातील शाळा सुरक्षितपणे सुरु
करण्यासाठी

मार्गदशगक

सूचना

क्षनर्गक्षमत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय क्षशिण व क्रीडा क्षवभार्
शासन पक्षरपत्रक क्रमाांक सांकीणग 2020/प्र.क्र.140/एसडी-6
मादम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरू चौक,
मांत्रालय,मुांबई-400 032.
क्षदनाांक : - 10 नोव्हेंबर, 2020
वाचा :- १) शासन पक्षरपत्रक क्र.सांकीणग 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; क्षदनाांक 15 जुन, 2020.
2) शासन पक्षरपत्रक क्र.सांकीणग 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; क्षदनाांक 24 जुन, 2020.
3) शासन पक्षरपत्रक क्र.सांकीणग 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; क्षदनाांक 22 जूलै, 2020.
4) शासन पक्षरपत्रक क्र.सांकीणग 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; क्षदनाांक 17 ऑर्स्ट, 2020.
5) शासन पक्षरपत्रक क्र.सांकीणग 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; क्षदनाांक 29 ऑक्टोबर, 2020.
6) केंद्र शासनाच्या क्षद.08.09.2020 रोजीच्या मार्गदशगक सूचना.
पार्श्गभम
ू ी :या क्षवभार्ाच्या सांदभग क्र. 01 येथील शासन पक्षरपत्रकानुसार राज्यात कोव्हीड- 19 च्या
प्रादू भावामुळे उद्भवलेल्या पक्षरस्स्थतीत राज्यातील शाळा प्रत्यिात सुरु करणे शक्य नसल्याने
क्षद.15 जुन, 2020 पासून शैिक्षणक वर्ग सुरु करुन स्थाक्षनक पक्षरस्स्थतीनुसार प्रत्यि शाळा टप्पप्पयाटप्पप्पयाने सुरु करण्याबाबत क्षनणगय घेण्याचे अक्षिकार सांबांक्षित क्षजल्हाक्षिकारी, महानर्रपाक्षलका
आयुक्त याांच्या सहाय्याने सांबांक्षित शाळा व्यवस्थापन सक्षमती याांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्याचबरोबर शाळाांमध्ये क्षशिकाांच्या उपस्स्थतीबाबत क्षदनाांक 24 जून, 2020 रोजीच्या
परीपत्रकान्वये मार्गदशगक सूचना क्षनर्गक्षमत करण्यात आल्या आहेत. कोरोनाच्या प्रादु भावामुळे
क्षवद्यार्थ्यांचे क्षशिण थाांबू नये यासाठी वरील सांदभग क्रमाांक 03 येथील पक्षरपत्रकान्वये पूवग प्राथक्षमक ते
इयत्ता 12 वी पयंतच्या क्षवद्यार्थ्यासाठी ऑनलाईन क्षशिणाचा कालाविी व क्षशिणाच्या स्वरूपाबाबत
मार्गदशगक सूचना क्षनर्गक्षमत करण्यात आल्या होत्या.
राज्यात Mission Begin Again अांतर्गत राज्यातील सवग आस्थापना टप्पप्पया - टप्पप्पयाने सुरु
करण्यासाठी मार्गदशगक सूचना (SOP) क्षनर्गक्षमत करण्यात येत आहेत. त्याच ितीवर शैिक्षणक वर्ग
क्षद.15 जून, 2020 पासून सुरू झाले असले तरी प्रत्यि प्रथम: इयत्ता 9 वी ते इयत्ता 12 वी साठी
शाळा सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या क्षवचारािीन होता.
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पक्षरपत्रक:1.

राज्यातील इयत्ता 9 वी ते इयत्ता 12 वी चे वर्ग क्षदनाांक 23 नोव्हेंबर, 2020 पासून सुरू

करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे . तसेच इयत्ता 9 वी ते 12 वी चे वसक्षतर्ृह व आश्रमशाळा
क्षवशेर्त: आांतरराष्ट्रीय क्षवद्यार्थ्यांचे वसक्षतर्ृह सुरु करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे . शाळा सुरु
करण्यापूवी

व

शाळा

सुरु

झाल्यानांतर

आरोग्य,

स्वच्छत्ता

व

इतर

सुरिाक्षवर्यक

उपाययोजनाांबाबतच्या मार्गदशगक सूचना सोबत जोडलेल्या पक्षरक्षशष्ट्ट-अ व पक्षरक्षशष्ट्ट-ब मध्ये
दे ण्यात आल्या आहेत.
2.

कोक्षवड-19 बाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचनाांचे पालन करण्यात यावे. क्षवद्यार्थ्यांच्या

उपस्स्थतीबाबत पालकाांकडू न आवश्यक ती लेखी सांमती घेण्यात यावी.
3.

या क्षवभार्ाच्या सांदभािीन

क्षदनाांक

15 जुन, 2020 व क्षदनाांक 29 ऑक्टोबर,2020

रोजीच्या पक्षरपत्रकातील सुचनाांचे पालन करण्यात यावे.
4.

सदर शासन पक्षरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत

स्थळावर उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांर्णक सांकेताांक 202011101642483621 असा
आहे . सदर पक्षरपत्रक क्षडक्षजटल स्वािरीने सािाांक्षकत करुन क्षनर्गक्षमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

(राजेंद्र पवार)
उप सक्षचव, महाराष्ट्र शासन
प्रक्षत,
1) मा. राज्यपालाांचे सक्षचव, राजभवन, मुांबई.
2) मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रिान सक्षचव.
3) मा. उप मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे सक्षचव.
4) मा. अध्यि व मा. उपाध्यि, क्षविान पक्षरर्द, क्षविान भवन, मुांबई.
5) मा. सभापती व मा. उपसभापती, क्षविान सभा, क्षविान भवन, मुांबई.
6) मा. मांत्री, ( शालेय क्षशिण ) याांचे खाजर्ी सक्षचव.
7) मा. राज्यमांत्री, ( शालेय क्षशिण ) याांचे खाजर्ी सक्षचव.
8) आयुक्त (क्षशिण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
9) राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथक्षमक क्षशिण पक्षरर्द, मुांबई.
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10) सांचालक, राज्य शैिक्षणक सांशोिन व प्रक्षशिण पक्षरर्द, महाराष्ट्र, पुणे.
11) क्षशिण सांचालक (माध्यक्षमक व उच्च माध्यक्षमक), क्षशिण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12) क्षशिण सांचालक (प्राथक्षमक), क्षशिण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
13) प्रभारी सांचालक, बालभारती,
14) सवग क्षवभार्ीय क्षशिण उपसांचालक.
15) मुख्य कायगकारी अक्षिकारी, क्षजल्हा पक्षरर्द, सवग
16) क्षशिणाक्षिकारी प्राथक्षमक/माध्यक्षमक (सवग)
17) प्राचायग, क्षजल्हा क्षशिण व प्रक्षशिण सांस्था (सवग).
18) प्रशासन अक्षिकारी, महानर्रपाक्षलका (सवग)
19) क्षनवडनस्ती(काया.एसडी-6)
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शासन पक्षरपत्रक क्रमाांक सांकीणग 2020/प्र.क्र.140/एसडी-6; क्षद. 10 नोव्हेंबर, 2020 सोबतचे

पक्षरक्षशष्ट्ट-अ
शाळा सुरु करण्यापूवी आरोग्य, स्वच्छत्ता व इतर सुरिाक्षवर्यक उपाययोजनाांबाबतच्या
मार्गदशगक सूचना
1) शाळे त स्वच्छता व क्षनजंतुकीकरण क्षवर्यक सुक्षविा सुक्षनक्षित करणे:

शाळे त हात िुण्यासाठी सुक्षविा उपलब्ि करुन दे णे.



Thermometer, Thermal Scanner/Gun, Pulse Oxymeter, जांतूनाशक, साबण, पाणी
इत्यादी आवश्यक वस्तुांची उपलब्िता तसेच शाळे ची स्वच्छता व क्षनजंतुकीकरण स्थाक्षनक
प्रशासनाने (ग्रामीण व शहरी) सुक्षनक्षित करावी. वापरण्यात येणारे thermometer हे
calibrated contactless infrared digital thermometer असावे.



शाळा वाहतुक सुक्षविाांचे क्षनजंतुकीकरण सुक्षनक्षित करावे.



एखाद्या शाळे त क्वारांटाईन सेंटर असल्यास स्थाक्षनक प्रशासनाने ते इतर क्षठकाणी
स्थानापन्न करावे. स्थाक्षनक प्रशासनाने अशा शाळे चे हस्ताांतरण शाळा व्यवस्थापनाकडे
करण्यापूवी त्याचे पूणगत: क्षनजंतुकीकरण करावे.
क्वारांटाईन सेंटर इतर क्षठकाणी नेणे शक्य नसल्यास शाळा खुल्या पक्षरसरात ककवा इतर



क्षठकाणी भरवावी.
2) क्षशिकाांची कोक्षवड-19 बाबतची चाचणी:शाळे तील सवग क्षशिक व क्षशिकेत्तर कमगचाऱयाांनी क्षद. 17 ते 22 नोव्हेंबर, 2020 या दरम्यान



कोक्षवड-19 साठीची RTPCR चाचणी करणे बांिनकारक असेल.क्षशिक व क्षशिकेत्तर
कमगचाऱयाांनी सदर चाचणीचे प्रयोर्शाळे ने क्षदलेले प्रमाणपत्र शाळा व्यवस्थापनास सादर
करावे. सदर प्रमाणपत्राची शाळा व्यवस्थापनाने पडताळणी करावी.
ज्या क्षशिक व क्षशिकेत्तर कमगचाऱयाांचे चाचणी अहवाल positive असतील त्याांनी डॉक्टराांनी



प्रमाक्षणत केल्यानांतरच शाळे त उपस्स्थत राहवे.
ज्या क्षशिक व क्षशिकेत्तर कमगचाऱयाांचे चाचणी अहवाल negative आहेत त्याांनी शाळे त



उपस्स्थत राहताना कोक्षवड-19 सांदभातील सवग मार्गदशगक सूचनाांचे पालन करणे आवश्यक
राहील. तसेच कोक्षवड-19 बाबतची लिणे आढळल्यास त्याांनी त्वरीत चाचणी करावी.
3) कायगर्ट र्ठीत करणे:- सवग भार्िारकाांचे त्याांच्या क्षवक्षशष्ट्ट जबाबदाऱयाांसक्षहत क्षवक्षवि कायगर्ट
र्क्षठत करावे जसे आपत्कालीन र्ट, स्वच्छता पयगवि
े ण र्ट, इत्यादी. क्षशिक, क्षवद्याथी व इतर
भार्िारक या र्टाांचे सभासद म्हणून सहकायाने काम करतील.
4) बैठक व्यवस्था :

वर्गखोली तसेच स्टाफ रुम मिील बैठक व्यवस्था शारीक्षरक अांतर (Physical
Distancing) च्या क्षनयमाांनुसार असावी.



वर्ामध्ये एका बाकावर एक क्षवद्याथी याप्रमाणे नावाक्षनशी बैठक व्यवस्था असावी.
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5) शारीक्षरक अांतर (Physical distancing) च्या क्षनयमाांच्या अांमलबजावणीकक्षरता क्षवक्षवि क्षचन्हे व
खुणा प्रदर्शशत करणे :

शाळे त दशगनी भार्ावर Physical distancing, मास्कचा वापर इत्यादी सांदभात मार्गदशगक
सूचना असणारे posters/stickers प्रदर्शशत करावे.



थूांकण्यावरील बांदीची काटे कोरपणे अांमलबजावणी करावी.



शाळे च्या अांतर्गत व बाह्य पक्षरसरामध्ये राांर्ेत उभे राहण्याकक्षरता क्षकमान सहा फूट इतके
शारीक्षरक अांतर (Physical distance) राखले जाईल याकक्षरता क्षवक्षशष्ट्ट क्षचन्हे जसे चौकोन,
वतुगळ इत्यादींचा वापर र्दी होणारी क्षठकाणे जसे पाणी क्षपण्याच्या सुक्षविा , हात िुण्याच्या
सुक्षविा, स्वच्छतार्ृहे इत्यादी क्षठकाणी करण्यात यावा.



शारीक्षरक अांतर (Physical distance) राखण्यासाठी येण्या व जाण्याचे वेर्वेर्ळे मार्ग
क्षनक्षित करणाऱया बाणाांच्या खुणा दशगक्षवण्यात याव्यात.

6) शाळे तील कायगक्रम आयोजनावरील क्षनबंि :- पक्षरपाठ, स्नेह सांम्मेलन, क्रीडा व इतर
तत्सम कायगक्रम ज्यामुळे अक्षिक र्दी होऊ शकते अशा कायगक्रमाांच्या आयोजनावर कडक
क्षनबंि असेल. क्षशिक- पालक बैठका ऑनलाईन घ्याव्यात.
7) पालकाांची सांमती:

क्षवद्यार्थ्यांनी शाळे त उपस्स्थत राहण्यापूवी त्याांच्या पालकाांची लेखी सांमती आवश्यक
असेल. शाळा व्यवस्थापन सक्षमतीने पालकाांशी वरील क्षवर्यी चचा करावी.



आजारी असलेल्या मुलाांना पालकाांनी शाळे त पाठवू नये.



क्षवद्यार्थ्यांना त्याांच्या पालकाांच्या सांमतीने घरी राहु न देखील अभ्यास करता येईल. अशा
क्षवद्यार्थ्यांच्या शैिक्षणक प्रर्तीच्या मुल्याांकनाकक्षरता क्षवक्षशष्ट्ठ योजना राज्य शैिक्षणक
सांशोिन व प्रक्षशिण पक्षरर्द, महाराष्ट्र याांनी तयार करण्यात यावी.

8) क्षवद्याथी, पालक, क्षशिक व समाजातील सदस्य याांना कोक्षवड-19 च्या सांदभातील आव्हाने
व त्याबाबतची त्याांची भूक्षमका याबाबत जार्रुक करणे:

शाळा सुरु करण्यापूवीच क्षवद्याथी, पालक, क्षशिक व समाजातील सदस्य याांच्यात
जार्रुकता क्षनमाण करण्याकक्षरता शाळा व्यवस्थापन सक्षमतीने पत्रके, पत्रे व
सावगजक्षनक घोर्णाांच्या माध्यमाांचा वापर करुन पुढील मुद्द्ाांबाबत कायगवाही करावी:i.

वैयस्क्तक स्वच्छता व नेहमी वापरण्यात येणारे पृष्ट्ठभार्ाांचे क्षनजंतुकीकरण
इत्यादीबाबत काय करावे ककवा काय करु नये याबाबतच्या सुचना.



ii.

शारीक्षरक अांतर पालनाचे (Physical distancing) चे महत्व.

iii.

कोक्षवड-19 च्या प्रक्षतबांिासाठी आवश्यक स्वच्छताक्षवर्यक सवयी.

iv.

कोक्षवड-19 बाबतच्या र्ैरसमजुती.

v.

कोक्षवड-19 ची लिणे आढळल्यास शाळे त जाणे टाळणे.

केंद्रीय आरोग्य व कुटु ां ब कल्याण मांत्रालय याांच्या सुचनाांनुसार, सवगच कमगचारी जे
(कोक्षवड-१९च्या अनुर्ांर्ाने) अक्षिक उच्च िोक्याच्या पातळीमध्ये आहेत, जसे वयोवृद्ध
कमगचारी, क्षदव्याांर् कमगचारी, र्रोदर मक्षहला कमगचारी व जे कमगचारी और्ि-उपचार
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घेत आहेत, त्याांनी अक्षिक काळजी घ्यावी. त्याांनी शक्यतो क्षवद्यार्थ्यांच्या प्रत्यि सांपकात
येऊ नये.
9) शाळे तील उपस्स्थती व वैद्यकीय रजा याबाबतच्या िोरणाांमध्ये सुिारणा करणे:

क्षवद्यार्थ्यांची शाळे तील उपस्स्थती बांिनकारक नसून पूणगत: पालकाांच्या सांमती वर
अवलांबून असेल.



पूणग उपस्स्थतीबाबतची पाक्षरतोक्षर्के बांद करण्यात यावी.



शाळे तील कमगचाऱयाांना त्याांना नेमून क्षदलेल्या कामाव्यक्षतक्षरक्त आक्षणबाणीच्या प्रसांर्ी
इतर कमगचाऱयाांची कामे करण्यासाठी प्रक्षशक्षित करावे.

10) माक्षहतीचे एकक्षत्रकरण :

क्षवद्याथी, पालक व क्षशिकाांकडू न पुढील माक्षहती स्वयांघोक्षर्त करुन घ्यावी:त्याांची आरोग्याची स्स्थती, आरोग्य सेतू ॲप वरील तपासणी अहवाल, तसेच
अलीकडील आांतरराष्ट्रीय व आांतरराज्य प्रवासाची माक्षहती.



स्थाक्षनक प्रशासनाकडू न राज्य व क्षजल्हा helpline तसेच जवळील कोक्षवड सेंटर
बद्दलची माक्षहती.

--------------------------XXXXXXXXXXXXXXXX--------------------------
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शासन पक्षरपत्रक क्रमाांक सांकीणग 2020/प्र.क्र.140/एसडी-6; क्षद. 10 नोव्हेंबर, 2020 सोबतचे

पक्षरक्षशष्ट्ट-ब
शाळा सुरू झाल्यानांतर आरोग्य, स्वच्छता व इतर सुरिाक्षवर्यक उपायोजनाबाबतच्या
मार्गदशगक सूचना:1) शाळे त व शाळे च्या पक्षरसरात स्वच्छता व आरोग्यदायी परीस्स्थती सतत राखणे:

शाळे चा परीसर दररोज क्षनयक्षमतपणे स्वच्छ केला जावा.



शाळे तील वर्गखोल्या व वर्गखोल्याांच्या बाहेरील नेहमी स्पशग होणारा पृष्ट्ठभार् जसे लॅचेस,
अध्ययन-अध्यापन साक्षहत्य, डे स्क, टॅ बलेट्स, खुच्या इ.वारांवार स्वच्छता व क्षनजंतुकीकरण
करण्यात यावे.



शाळे तील व शाळे च्या परीसरातील सवग कचरा क्षनयक्षमतपणे क्षवल्हेवाट लावण्यात यावी.



हात िुण्याच्या सवग क्षठकाणी साबण, हॅ न्डवॉश व स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.
शक्य झाल्यास अल्कोहोल क्षमक्षश्रत हॅ न्ड सॅक्षनटायझर सवग महत्त्वाच्या क्षठकाणी ठे वण्यात
यावा.

 शाळे तील स्वच्छतार्ृहाचे वारांवार क्षनजंतुकीकरण करण्यात यावे.
 सुरक्षित व स्वच्छ क्षपण्याचे पाणी क्षवद्यार्थ्यांना उपलब्ि होईल याची दिता घेण्यात यावी.
क्षवद्यार्थ्यांनी सोबत वॉटर बॅाटल आणण्यासाठी त्याांना प्रोत्साहीत करावे.
 शाळा सुरू होण्यापूवी व शाळा सुटल्यानांतर शाळा व वर्ग खोल्याांचे क्षनयक्षमतपणे
क्षनजंतुकीकरण करण्यात यावे.
 वरील सवग स्वच्छतेमध्ये क्षवद्यार्थ्यांना सहभार्ी करून घेऊ नये.
2) शाळे त क्षवद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठे वणे :

सवग क्षवद्याथी, क्षशिक व कमगचारी वर्ग याांनी शाळे त येताना व शाळे त असेपयंत तसेच, शाळे त
कोणतीही कृती करताना मास्कचा वापर करावा. तसेच, क्षवद्याथी मास्कची अदलाबदल
करणार नाहीत याची दिता घ्यावी.



क्षवद्याथी, क्षशिक व कमगचारी वर्ाची दररोज सािी आरोग्य चाचणी जसे Thermal
Screening घेण्यात यावी.



क्षवद्याथी, क्षशिक व शाळे तील कमगचाऱयाांव्यक्षतक्षरक्त इतर कोणत्याही व्यस्क्तला शाळे चा
आवारात व शाळे च्या प्रवेशद्वारावर प्रवेश दे ऊ नये.



काही क्षवद्याथी सूचनाांचे पालन करत नसल्यास ते त्याांच्या पालकाांच्या क्षनदशगनाांस आणावे.

3) क्षवद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाची सोय करणे :

कोक्षवड-19 सांसर्ग टाळण्यासाठी पालकाांनी शक्यतो क्षवद्यार्थ्यांना स्वत: त्याांच्या
वैयस्क्तक वाहनाने शाळे त सोडावे.
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शाळा वाहतुकीच्या वाहनाचे क्षदवसातून क्षकमान दोनवेळा ( क्षवद्याथी वाहनात येताांना व
वाहनातुन उतरल्यानांतर ) क्षनजंतुकीकरण करण्यात यावे.



वाहनचालक व वाहक याांनी स्वत: तसेच क्षवद्याथी शारीक्षरक अांतराचे पालन करतील,
याची दिता घ्यावी. क्षकमान 6 फुट अांतर राखण्यात यावे.



बस / कार याांच्या क्षखडक्याांना पडदे नसावेत. सामान्यत: क्षखडक्या उघडया ठे वण्यात
याव्यात.



वातानुकूक्षलत बसेस मध्ये 24 ते 30 क्षडग्री सेस्ल्सअस तापमान राखावे.



शक्य असल्यास वाहनात हॅन्ड सॅक्षनटायझर ठे वण्यात यावे.

4) क्षशिक व क्षशिकेत्तर कमगचारी व क्षवद्याथी याांचा सुरक्षित प्रवेश व र्मन (Entry and Exit) :

क्षवद्यार्थ्यांनी शाळे ने क्षनक्षित केल्याप्रमाणे शाळे त उपस्स्थत रहावे. शाळे त वावरताना
त्याांनी क्षकमान 6 फुट अांतराचे पालन करावे.



क्षवद्याथी व कमगचारी वर्ांचे आर्मन व र्मन (Entry and Exit) याांचे वेळापत्रक अशा
प्रकारे क्षनक्षित करावे, ज्यामुळे शाळे त होणारी र्दी टाळली जाईल.



क्षवक्षवि इयत्ताांचे वर्ग सुरु होण्याच्या व सांपण्याच्या वेळामध्ये क्षकमान 10 क्षमक्षनटाांचे अांतर
असावे.



शाळे च्या पक्षरसरात चार पेिा जास्त क्षवद्याथी एकत्र जमणार नाहीत, ही मुख्यध्यापकाांची
जबाबदारी असेल.



शाळे स एकापेिा अक्षिक प्रवेशद्वार असल्यास शाळे त येताना व जाताांना सवग प्रवेशद्वराांचा
वापर करावा.



शाळे च्या बाहेरील वाहनाांची र्दी टाळण्यासाठी वाहतुक पोक्षलस ककवा समाजातील
स्वयांसेवकाची मदत घ्यावी.



शाळे च्या प्रमुखाांनी आजारी असल्याच्या कारणामुळे कमगचाऱयास रजेवर राहण्याची
परवानर्ी दे ण्यात यावी.



कुटु ां बातील एखादा सदस्य ककवा घराजवळील एखादी व्यक्ती ताप / खोकला याांनी
आजारी असल्यास आपल्या मुलाांना शाळे त न पाठक्षवण्याबाबत पालकाांना अवर्त
करावे.

5) वर्गखोल्या व इतर क्षठकाणी सुरक्षिततेच्या मानकाांची खात्री करावी :

शाळे त प्रात्यक्षिक काये (Practicals) घेताना क्षवद्यार्थ्यांचे लहान लहान र्ट करुन
घेण्यात यावेत म्हणजे शारीक्षरक अांतराचे (Physical Distancing) पालन करणे सुलभ
होईल.



क्षवद्यार्थ्यांनी कोणतेही साक्षहत्य जसे पुस्तके, वही, पेन, पेस्न्सल, वॉटर बॉटल,
इत्यादींची अदलाबदल करू नये.



ज्या क्षवद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन क्षशिणाचा पयाय स्वीकारला असेल त्याांच्यासाठी ऑनलाईन
र्ृहपाठाची व्यवस्था करावी.
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शक्य असल्यास वर्ग खुल्या पक्षरसरात घ्यावेत. शक्य नसल्यास वर्गखोल्याांची दारे व
क्षखडक्या उघड्या ठे वण्यात याव्यात. कोणत्याही पक्षरस्स्थतीत बांद खोल्याांमध्ये वर्ग
भरवण्यात येऊ नये.



उदवाहन (lift) व व्हराांड्याांतील उपस्स्थत व्यक्तीच्या सांख्येवर क्षनबगि आणावेत.



स्वच्छतार्ृहामध्ये अक्षिक र्दी होऊ नये, याची दिता घ्यावी.



क्षवद्यार्थ्यांनी प्रत्येक कृती केल्यानांतर हात स्वच्छ िुवावेत.



वातानुकुक्षलत वर्ग खोल्याांचे तापमान 24 ते 30 क्षडग्री सेंक्षटग्रेड ठे वावे.

6) अभ्यासवर्ांची व्यवस्था:शाळा व्यवस्थापन सक्षमतीने शाळे तील र्दी टाळण्यासाठी एक क्षदवसआड क्षवद्यार्थ्यांना



शाळे त बोलवावे (50 टक्के क्षवद्याथी एका क्षदवशी व उवगक्षरत 50 टक्के क्षवद्याथी दु सऱया
क्षदवशी). अशाप्रकारे एकाच क्षदवशी 50 टक्के क्षवद्याथी ऑनलाईन वर्ात व उवगक्षरत 50
टक्के क्षवद्याथी प्रत्यि वर्ात उपस्स्थत राहू न क्षशिण घेतील.
इयत्ता क्षनहाय ऑनलाईन व ऑफलाईन वर्ांचे वेळापत्रक, क्षशिकाांची जबाबदारी क्षनक्षिती



याची जबाबदारी सांबांक्षित शाळे च्या मुख्याध्यापकाांची असेल. शक्यतो मुख्य क्षवर्य (Core
Subjects) जसे र्क्षणत, क्षवज्ञान व इांग्रजी शाळे त क्षशकवावेत व उवगक्षरत क्षवर्य शासनाने
वेळोवेळी क्षनर्गक्षमत केलेल्या सूचनाांप्रमाणे ऑनलाईन पद्धतीने क्षशकवावेत.
प्रत्यि वर्ांचा कालाविी 3 ते 4 तासाांपेिा अक्षिक असू नये. प्रत्यि वर्ांकक्षरता जेवणाची



सुट्टी नसेल.
7) कोक्षवड-19 सांशक्षयत आढळल्यास करावयाची कायगवाही :

क्षशिक, कमगचारी वर्ग ककवा क्षवद्याथी सांशक्षयत आढळल्यास त्यास एका खोलीत इतराांपासून
वेर्ळे ठे वावे.



तात्काळ रुग्णालय ककवा क्षजल्हा व राज्य सांपकग क्रमाांकास (Helpline) कळवावे.
त्यानांतर सवग पक्षरसराचे व त्या जार्ेचे क्षनजंतुकीकरण करावे. राज्य व क्षजल्हा helpline
क्रमाांक तसेच जवळील कोक्षवड सेंटर बद्दलची माक्षहती मुख्याध्यापक व प्रत्येक
क्षशिकाांच्या मोबाईलमध्ये असावी.

8) मानक्षसक व सामाक्षजक कल्याण :

कचता आक्षण क्षनराशा यासारख्या मानक्षसक आरोग्याच्या समस्या नोंदक्षवणाऱया ककवा
साांर्णाऱया क्षवद्याथी आक्षण क्षशिकाांसाठी क्षनयक्षमत समुपदे शन केले जाईल, याची
सुक्षनक्षिती करावी.



क्षशिकाांनी, शालेय समुपदे शकाांनी आक्षण शालेय आरोग्य कमगचाऱयाांनी क्षवद्यार्थ्यांचे व
आपले मानक्षसक स्स्थरता क्षनक्षित करण्यासाठी एकक्षत्रतपणे कायग करावे.
उपरोक्त सूचनाांव्यक्षतक्षरक्त स्थाक्षनक पक्षरस्स्थतीनुसार शाळाांनी आवश्यक मार्गदशगक

सुचना क्षनक्षित कराव्यात.

--------------------------XXXXXXXXXXXXXXXX-------------------------पृष्ट्ठ 9 पैकी 9

