
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.123 ‚t.16-02-2021 

Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
rð»tÞ :- ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚, y{ŒtðtŒ™e «tÚtr{f þt¤tytu{tk Ätuhý-6 Úte 8 ™t ð„tuo þY 

fhðt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o :- „wsht‚ Ëhfth,rþûtý rð¼t„ Xhtð ¢{tkf …eythE/112020/192931/ f(…txo-1), 

Ër[ðt÷Þ, „tkÄe™„h ‚t.13-02-2021 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™uu W…htuf‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, ËkŒ¼o 

ŒŠþ‚ rþûtý rð¼t„™t …rh…ºtÚte ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚, y{ŒtðtŒ™e «tÚtr{f þt¤tytu{tk Ätuhý-6 Úte 

8™t ð„tuo™wk ‚t.18-02-2021Úte «íÞût rþûtýftÞo ™e[u {wsƒ™e Ëq[™tytu™t [qM‚ y{÷ ËtÚtu …w™: þY fhðt 

sýtððt{tk ytðu Auu. 

1. ‚t.18-02-2021Úte htsÞ™e ‚{t{ ƒtuzo™e Ëhfthe «tÚtr{f þt¤tytu{tk Ätu.6 Úte 8 ™t rðãtÚteoytu 

{txu ytuV÷tE™ (¼tir‚f/«íÞût he‚u) þiûtrýf ftÞo þY fhðt{tk ytðþu. ytuV÷tE™ (¼tir‚f/«íÞût 

he‚u) þiûtrýf ftÞo{tk ntshe yt…ðe rðãtÚteoytu {txu MðiÂåAf hnuþu ‚Útt ‚u {txu yt ËtÚtu Ët{u÷ ™{w™t{tk 

÷ur¾‚ Ëk{r‚…ºt {u¤ððt™wk hnuþu.  su rðãtÚteoytu ð„o{tk ¼tir‚f ntsheÚte «íÞût he‚u ™ òuztÞ ‚uytu {txu 

ytu™÷tE™ yÇÞtË™e ÔÞðMÚtt fhðt™e hnuþu ‚u{s htsÞ Ëhfth îtht ðkŒu„wsht‚ [u™÷ y™u ŒqhŒþo™ 

ze.ze.r„h™th …hÚte «Ëtrh‚ ‚Útt þiûtrýf ftÞo¢{tu òuðt {txu rðãtÚteoytu™u «tuíËtrn‚ fhðt™t hnuþu.  

2. «tÚtr{f rþûtý nuX¤ yt ‚ƒ¬u {tºt Ätuhý 6 Úte 8™t s rðãtÚteoytu™u þt¤tyu ƒtu÷tððt™t hnuþu.  

3. rðãtÚteoytu™e ËkÏÞt ‚Útt rð»tÞ™e sYrhÞt‚ ‚u{s srx÷‚t æÞt™u ÷E™u þt¤tytuyu ð„o ËkÏÞt 

„tuXððt™e hnuþu. suÚte ¼th‚ Ëhfth™e yuË.ytu.…e./{t„oŒŠþft «{týu ƒu rðãtÚteoytu ðå[u ËturþÞ÷ 

rzMxLË s¤ðtÞ ‚u {wsƒ ƒuXf ÔÞðMÚtt „tuXððt™e hnuþu. ðÄw{tk, fÞt rð»tÞ/yÇÞtË¢{ {txu fÞt 

«fth™e ÔÞðMÚtt „tuXððt™e hnuþu ‚u yk„u™tu r™ýoÞ ÷uðt {txu þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©e / ƒex Ëw…hðtEÍh 

îtht fhðt™tu hnuþuu.  

4. rðãtÚteoytu, rþûtftu ‚u{s yLÞ ‚{t{ f{o[theytu {txu ÞtuøÞ he‚u VuË{tMf …nuhðwk VhrsÞt‚ hnuþu. yt 

ƒtƒ‚{tk Ë‚‚ {tu™exhª„ fhe™u ftuE…ý Ëk¢r{‚ yÚtðt ÷ûtý Ähtð‚t rðãtÚteo/rþûtf yÚtðt ºttrn‚ 

ÔÞÂõ‚ þt¤t Ëkfw÷{tk «ðuþu ™rn ‚u™e ‚fuŒthe ÷uðt™e hnuþu.  

5. fLxuLx{uLx Ítu™{tk hnu‚t ntuÞ ‚uðt yÚtðt su™t …rhðth{tk ftuhtu™t Ëk¢r{‚ ftuE ÔÞÂõ‚ ntuÞ ‚uðt rðãtÚteo 

fu MxtV™t yÚtðt ºttrn‚ ftuE…ý ÔÞÂõ‚ þt¤t{tk ntsh hne þfþu ™ne. fLxuLx{uLx Ítu™™t rðM‚th{tk 

þt¤t ntuÞ ‚tu ‚u þt¤t ¾tu÷e þftþu ™ne. 

6. ¼th‚ Ëhfth îtht «rËØ fhðt{tk ytðu÷ yuË.ytu.…e.{tk ŒþtoÔÞt {wsƒ {wÏÞ rþûtf, rþûtftu, 

ðt÷eytu,rðãtÚteoytu yuËyu{Ëe ËÇÞtu ð„uhu™t fu…uËexe rƒÕzª„ yk„u™e ftÞoðtne „wsht‚ þiûtrýf 

ËkþtuÄ™ y™u ‚t÷e{ …rh»tŒ y™u rsÕ÷t rþûtý y™u ‚t÷e{ ¼ð™ îtht fhðt{tk ytðþuu.  
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7. yt ‚{t{ ftÞoðtne ¼th‚ Ëhfth îtht «rËØ fhðt{tk ytðu÷ yuË.ytu.…e./ {t„oŒŠþft™u y™wËhe™u 

fhðt™e hnuþu. 

8. þt¤t™tu Ë{Þ htƒu‚t {wsƒ™tu hnuþu. 

9. W…htuf‚ ‚{t{ Ëq[™tytu™tu yux÷u fu yt ËtÚtu Ët{u÷ ™e[u™t rƒztý {wsƒ™t......   

  

ftuðez-19 

þt¤tytu Vhe þY fhðt yk„u MðtMÚÞ y™u Ë÷t{‚e 

«tuxtuftu÷ {txu™e 

yuË.ytu.…e./{t„oŒŠþft (…us ™k.1 Úte 54) 

þtherhf /Ët{trsf yk‚h ËtÚtu yæÞÞ™ 

‚Útt 
 

„wsht‚ Ëhfth 

rþûtý rð¼t„ 

Xhtð ¢{tkf …eythE/112020/192931/ f(…txo-1), 

Ër[ðt÷Þ, „tkÄe™„h 

‚t.13-02-2021 

™tu ft¤S…qðof yÇÞtË fhe,[qM‚ y{÷ ËtÚtu Ätu.6 Úte 8™e þt¤tytu ‚t.18-02-2021 Úte  [t÷w 

fhðt sýtððt{tk ytðu Au W…htuf‚ rð»tÞu …rh…ºt{tk sýtððt{tk ytðu÷ ƒtƒ‚tu™tu [qM‚y{÷ fhðt rþûtftu, 

…„e, …t.…t. y™u rËfÞtuhexe™e ÷ur¾‚ Ëne fhtððt™e hnuþu. þt¤tytu þY fhðt yk„u™e òý ðt÷eytu y™u 

yuË.yu{.Ëe.™t ËÇÞtu™u fhðt™e hnuþu.  

 

rƒztý : ËkŒŠ¼‚ …ºt   ‚Útt yuË.ytu.…e./{t„oŒŠþft (…t™t ™k.1 Úte 54 ) 

 

‚t.16-02-2021                 ztì. yu÷.ze.ŒuËtE 

               þtË™trÄfthe 
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પ�રચય 

�હૃ મ�ંાલય �ારા ઓડ�ર ન.ં 40-3 / 2020-ડ�.એમ.-1 (એ) તા. 30 સ�ટ��બર, 2020 ના રોજ, ડ�ઝા�ટર 

મેનેજમ�ેટ એ�ટ, 2005હ�ઠળ દ�શમા ંકોિવડ-19ના િનય�ંણ માટ� લોકડાઉનના પગલાને અ�સુર�ને � બધં હ� ુ ં

તે ફર�થી ખોલવા માટ�ની માગ�દિશ�કા �ર� કરવામા ંઆવી છે. ક�ટ�નમે�ટ ઝોનની બહાર મ�ૂંર� આપવામા ં

આવતી ��િૃ�ઓમા ં15 મી ઓ�ટોબર, 2020 પછ�, શાળાઓ અને કો�ચ�ગ સ�ંથાઓ ફર�થી �મશ: ખોલવામા ં

આવ,ે�ના માટ� રા�ય/ ક���શાિસત �દ�શ સરકાર સબંિંધત શાળા/સ�ંથા સચંાલકો સાથે પરામશ� કર�, 

પ�ર��થિતના ��ૂયાકંન આધા�રત અને નીચેની શરતોને આધીન િનણ�ય લઈ શક� છે: 

a. ઓનલાઇન /�ૂરવત� િશ�ણ (distance learning) એ િશ�ણની �ાથિમક પસદંગીની ર�ત રહ�શ ેઅને 

તેને �ો�સા�હત કરવામા ંઆવશ ે

b. �યા ંશાળાઓ ઓનલાઇન વગ� ચલાવે છે, અને ક�ટલાક િવ�ાથ�ઓ શાર��રક ર�તે શાળામા ંજવાન ે

બદલે ઓનલાઇન વગ�મા ંહાજર� આપવા�ુ ંપસદં કર� છે, �યા ંતેમને મ�ૂંર� આપવામા ંઆવે. 

c. િવ�ાથ�ઓ ફ�ત માતાિપતાની લ�ેખત સમંિતથી શાળાઓ / સ�ંથાઓમા ંહાજર� આપી શક� છે. 

d. હાજર�નો આ�હ રાખી શકાશે નહ�, અને માતાિપતાની સમંિત પર સ�ંણૂ� આધાર રાખવાનો રહ�શ.ે 

e. ભારત સરકારના િશ�ણ મ�ંાલયના ડ�પાટ�મ�ેટ ઓફ ��ૂલ એ��કુ�શન એ�ડ લીટરસી �ારા આપવામા ં

આવે તે �ટા�ડડ� ઓપર�ટ�ગ �ોસીજર (એસ.ઓ.પી.)ના આધાર��થાિનક આવ�યકતાઓને �યાનમા ં

રાખીને રા�યો / ક���શાિસત �દ�શો, શાળાઓ / સ�ંથાઓ ફર�થી ખોલવા માટ� આરો�ય અને 

સલામતીની સાવચેતી �ગે પોતાની �ટા�ડડ� ઓપર�ટ�ગ �ોસીજર (એસ.ઓ.પી.) તૈયાર કરશ.ે 

f. � શાળાઓ ખોલવાની મ�ૂંર� આપવામા ંઆવે તેમણ ેઉપર �જુબ તૈયાર કર�લા રા�યો / ક���શાિસત 

�દ�શોના િશ�ણ િવભાગો �ારા �ર� કરવામા ંઆવતી એસ.ઓ.પી.�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંરહ�શે. 

 

તદ�સુાર, િશ�ણ મ�ંાલયના શાળાક�ય િશ�ણ અને સા�રતા િવભાગ ેશાળાઓ ફર�થી ખોલવા માટ� નીચેની 

માગ�દિશ�કા / �ટા�ડડ� ઓપર�ટ�ગ �ોસીજર (એસ.ઓ.પી.) તૈયાર કર� છે. માગ�દિશ�કા બે ભાગમા ંવહ�ચાયેલી 

છે: 

 

a)  ભાગ 1એ શાળાઓ ફર�થી ખોલવા માટ�ના આરો�ય અને સલામતીના પાસાઓ સદંભ� છે. આ આરો�ય અને 

સલામતીના �ોટોકોલ સદંભ� �હૃ મ�ંાલય અને આરો�ય અને �ુ�ંુબ ક�યાણ મ�ંાલયની �વત�માન �ચૂનાઓ 

પર આધા�રત છે, અને તમામ રા�યો / ક���શાિસત �દ�શો �થાિનક પ�ર��થિતને અ��ુપ યથા�વ�પ/ફ�રફાર કર�ને 

અમલમા ં�કૂ� શક� છે. 
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ભાગ 2 એ શાર��રક / સામા�જક �તર સાથે અ�યયન અને અ�યાસ�મ શીખવવો, �ચૂના�મક ભાર, 

સમયપ�ક, ��ૂયાંકન, વગેર� �વા િશ�ણ આપવાને સબંિંધત અ�યાસા�મક પાસાઓ સદંભ� છે. આ માગ�દશ�ક 

�ચૂનાઓ છે. રા�યો અને ક���શાિસત �દ�શોપોતાની માગ�દિશ�કા બનાવવા માટ� યો�ય લાગે તે ર�તે આનો 

ઉપયોગ કર� શક� છે. 

 

શાળાઓ શ�ુકરવી સલામત છે તે�ુ ં�હ�ર કરતી વખતે રા�ય / ક���શાિસત �દ�શની સરકારોએ આ 

એસ.ઓ.પી. / માગ�દિશ�કાઓના આધાર� શાળાઓ ફર�થી ખોલવા માટ� અને િવિવધ �હ�સેદારોને 

તાલીમ આપવા માટ� �ટા�ડડ� ઓપર�ટ�ગ �ોસીજર (એસ.ઓ.પી.) િવકસાવવી જ�ર� છે. 

 

કોિવડ-19 ની �યાપકતા અને તી�તાસમય સાથે ઉ��ાંત થઈ રહ� છે અને બદલાઈ રહ� છે અને 

િવિવધ �દ�શોમાં �ુદ� �ુદ� છે. રા�ય / ક���શાિસત �દ�શો �ારા તેના �માણે �િત��યા અને સલામતી 

�ોટોકો�સને સમયે સમયે બદલતા રહ�� ુ ં પડ�. �ચૂવેલા પગલાઓને અપનાવતી વખતે રા�યો / 

ક���શાિસત �દ�શો �થાિનક પ�ર��થિતના આધાર� વધારાના પગલા�ં ુ ંઆયોજન કર� શક� છે. 

 

તમામ રા�યો / ક���શાિસત �દ�શો �હૃ મ�ંાલય અને ભારત સરકારના આરો�ય અને �ુ�ંુબ ક�યાણ 

મ�ંાલય �ારા સમયે સમયે �ર� કર�લા કોિવડ-19 સબંિંધત િનદ�શો�ુ ંપાલન કર� તે�ુ ંઅપે��ત છે. 

 

તે ન�ધ�ુ ં�સગંો�ચત છે ક� ઘણી શાળાઓનો ઉપયોગ કોર��ટાઈનસે�ટર તર�ક� કરવામાં આ�યો છે, 

તેથી, આ બધી શાળાઓ ફર�થી ખોલતા ંપહ�લા ંતેને યો�ય ર�તે સેનીટાઈઝ / ડ�પ �લીન કરવી �બૂ 

જ�ર� છે.  

શાળા ફર� ખોલવી સલામત અને િનયમબ� હોવી જોઈએ તેમજ ભારતની એકંદર� કોિવડ-19 ની 

આરો�ય �િત��યા સાથે �સુગંત હો�ુ ંજોઈએ. ઉપરાતં િવ�ાથ�ઓ, િશ�કો, અ�ય �ટાફ, રસોયા-કમ-

સહાયકો અને તેમના પ�રવારોને �રુ��ત રાખવા માટ� �રૂતા પગલાં લેવામા ંઆવેલા હોવા જોઈએ. 

િશ�કો અને અ�ય �ટાફને તેમના પોતાના તેમજ અ�યની �રુ�ા માટ� આરો�ય સે� ુએ��લક�શનનો 

ઉપયોગ કરવા �ો�સા�હત કર� શકાય. 
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ભાગ 1 

 

�વા��ય, �વ�છતા  

અને 

સલામતી �ગે એસ.ઓ.પી. 
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I. શાળાઓ શ� કરતા પહ�લા ંઆરો�ય, �વ�છતા અને સલામતી માટ� પાલન કરવાની S.O.P. 

�ોટોકો�સ. 

 

a) શાળામા ં�વ�છતા અને સફાઇની �િુવધાઓ �િુનિ�ત કરવી 

 તમામ િવ�તાર, ફિન�ચર, સાધનો, સામ�ીઓ,સ�ંહક �થળો, પાણીની ટાકં�, રસો�ંુ, ક��ટ�ન, 

શૌચાલય, �યોગશાળાઓ, ��ુતકાલયો.... વગેર�ની સ�ંણૂ� સફાઈ (�વા�ુ ં ��ુત) થાય તેની 

�યવ�થા તથા હવાના આવન �વનની ��થિતને �િુનિ�ત કરવી. 

 હાથ ધોવાના �થળની સગવડ કાય��મ ર�તે ચા� ુ��થિતમા ંછે  તે �િુનિ�ત કર�ુ.ં 

 આવ�યક �િુવધાની ઉપલ�ધતા �િુનિ�ત કરવી �વી ક� થમ�મીટર, ક�ટા�ુ ં નાશક, સા�.ુ.. 

વગરે�ની �યવ�થા કરવી. વપરાશમા ં લેવા�ુ ં થમ�મીટર ચોકસાઈથી તાપમાન માપી શક� તે�ુ,ં  

��ાર�ડ-ડ��જટલ હો�ુ ંજોઇએ. 

 શાળા પ�રવહન ને ચા�ુ ંકરતા પહ�લા તેને સેિનટાઈઝ કરો. 

 સામા�ય �હ�ર �થળોને જ�ંનુાશક બનાવવા માટ� આરો�ય અને �ુ�ંુબ ક�યાણ મ�ંાલય �ારા 

ગાઇડ લાઇન �  

http/www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesondisinfectionofcommonpublicplace 

sincludingoffices.pdf  પર ઉપલ�ધ છે. યો�ય અ�કુાય� માટ� તેનો ઉપયોગ કર� શકાય. 

  

b) િવિવધ કાય� માટ� ટ�મની રચના.  

 િવિવધ કાય� માટ� િનધા��રત જવાબદાર� સાથે ટા�ક ટ�મોની રચના ઉપયોગી થશે. �વી ક� 

આપાતકાલીન સાર સભંાળ ટ�મ, આરો�ય �ર�પ�સ ટ�મ, જનરલ સપોટ�  ટ�મ, કોમોડ�ટ� સપોટ� 

ટ�મ, �વ�છતા ચકાસણી ટ�મ વગરે�. 

 િશ�ક, િવ�ાથ� અને અ�ય �હ�સેદારો આ ટા�ક ફોસ�ના સ�ય થવા માટ� યો�ય ગણાશે. � 

��હૂા�મક અને તા�કા�લક પગલા ંલેવા માટ� પર�પર સહયોગ થી કાય� કરશ.ે 

 

c) બેઠક �યવ�થા   

 આરો�ય મ�ંાલયના િનદ�શ �માણે ર�વાઈ�ડ બેઠક �યવ�થા �જુબ િવ�ાથ�ઓ વ�ચે ઓછામા ં

ઓ� ંછ �ટ �ુ ં�તર હો�ુ ંજ જોઈએ. િવ�ાથ�ને ફાળવેલી બઠેક માક� કરવી સલાહ ભર��ુ ંગણાશે. 

 જો િસ�ગલ સીટર ડ��ક હોય તો બેઠક �યવ�થા સામા�ય ર�તે છ �ટ�ુ ંશા�રર�ક / સામા�જક �તર 

જળવાઇ રહ� તે �માણ ેગોઠવવાથી અસરકારક બનશ.ે જો પાટલીઓનો ઉપયોગ થાય તો એક 

પાટલી પર એક િવ�ાથ�ને ધોરણે બેઠક �યવ�થા કરવી ઘટ�. 

 એજ �માણે કમ�ચાર�ઓમા ંશા�રર�ક/ સામા�જક �તર જળવાઇ રહ� તે માટ� કાયા�લય, �ટાફ�મ, 

અથવા અ�ય �થાનો �યા ંઅવરજવર રહ�તી હોય તે �થળે �યવ�થા ગોઠવવાની રહ�શે. 

 જો �ા�ય હોય તો, કામચલાઉ ધોરણે બહારની જ�યા (સારા હવામાનની ��થિતમા)ં નો વગ�ખડં 

તર�ક�  ઉપયોગ કર� શકાશે. �મા ં િવ�ાથ�ની સલામતી અને �રુ�ા માટ� શા�રર�ક �તરના 

�ોટોકો�સ�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંરહ�શે. 

 �ટાફ�મ અને અ�ય �ા�ય એવા ખડંોમા ં િશ�કો માટ� �રૂતા �તર સાથેના ઓરડાઓ ઉપલ�ધ 

કર� શકાય. 
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 �રસ�ેશન એ�રઆમા ં બઠેક સ�ંયા બે વ�ચે ઓછામા ંઓ� છ  �ટ �તર હોય તે �માણે મય��દત 

હોવી જોઈએ.   

            

d) શાળાના �વેશ અને બહાર જવાના �થાને શા�રર�ક અને સામા�જક �તર પાલન થાય તે �િુનિ�ત  

કર�ુ.ં  

 િવિવધ વગ�ના િવ�ાથ�ઓ માટ� �વેશ અને બહાર જવાનો સમય અલગ અલગ રાખવો  

 આવવા અને જવા માટ�ની લાઇન ને ��કત કરો 

 જો શાળા પાસ ેએક કરતા વ� ુ�વેશ િનગ�મનના ર�તા હોય તો �વેશ અન ે�ટવાના સમયે બધા 

દરવા� ખોલવા �થી કર�ને ભીડ ને ટાળ� શકાય. 

 શા�રર�ક અને સામા�જક �તરની  �ળવણી અને પાલન થાય તે માટ� �હ�ર ઉદઘોષણા �ારા 

માતા-િપતા/ વાલી અને િવ�ાથ�ઓને �ચૂના આપવી. 

 

e) રા�યો/ક�� શાિસત �દ�શોની માગ�દિશ�કાને આધાર� શાળાની S.O.P. 

બાળકોની સલામતી અને શા�રર�ક/ સામા�જક �તર ના ધોરણો�ુ ં પાલન કર�ને શાળાઓએ 

રા�યો/ક�� શાિસત �દ�શોની માગ�દિશ�કાન ેઆધાર� પોતાની S.O.P. તૈયાર કરવી. �મા ંઆ બાબત �ગે 

િવ�ાથ�/ વાલીને નો�ટસ / પો�ટર/ સદં�શ/��યાયન �ારા નીચનેી બાબતો �ગે �પ�ટપણે �દિશ�ત 

અને �સા�રત સદં�શાઓ આપવા�ુ ં�િુનિ�ત કર�ુ ંરહ�. 

 મેદાન, ��ુતકાલય અને �યોગખડંનો ઉપયોગ. 

 િવરામ સમય 

 શાળાના મકાનમા ંિનયિમત સફાઇ અને જ�ં ુનાશક કામગીર�. 

 શાળાના વાહનનો ઉપયોગ  

 િવ�ાથ�ઓને લાવવા લઇ જવા માટ� ખાનગી વાહનો �ગેની �િુવધા. 

 િવ�ાથ�/િશ�કોની ગેરહાજર� �ગનેી મોિનટર�ગ માટ� ની યોજના  

 વાલીઓ સાથે મા�હતી આદાન �દાન યોજના 

 આપાતકાલીન જ��રયાતો ક� ��થિત ને પહ�ચી વળવા માટ�ની તૈયાર�. 

 સેવા આપનાર �ય��તઓ, વાલીઓ અને અ�ય �લુાકાતીઓની �લુાકાત. 

 

f) શા�રર�ક અને સામા�જક �તર તેમજ સલામતી �ોટોકોલને લા� ુ કરવા માટ� �હ�રમાં સકં�તો/ 

િનશાનીઓ દશા�વવી.  

 �વેશ, િનગ�મન, ક�બ/બસ પા�ક�ગ , �લાસ �મ, હૉલ, રસો�ુ,ં પીવાના પાણીના �થાનો, હાથ 

ધોવાના �થાનો, શૌચાલયો, �યોગશાળાઓ, ��ુતકાલય, વગ�ખડંો, �વી જ�યાએ બહાર અને 

�દર યો�ય �થળોએ પો�ટર, સદં�શ, �ટ�કર, અને �હ�રાતો �કૂવી. � િવ�ાથ�ઓને શા�રર�ક/ 

સામા�જક �તર�ુ ંપલન કરવા�ુ ંયાદ અપાવે. 

 � ૂકંવા પર સખત �િતબધં. 

 ર�સે�શન, પીવાના પાણીના �થળે, હાથ ધોવાના �થળે, શૌચાલયની બહાર વગેર� જ�યાએ જમીન 

પર વ�ુ�ળ બનાવવા. 

 શા�રર�ક િનકટતા ટાળ� શકાય ત ેહ��થુી આવવા અને જવા માટ� તીરની િનશાની દશા�વી અલગ 

કતાર ક� હાર દશા�વવી.   
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g) અલગ-અલગ સમય પ�ક – ક�ટલાક િવક�પો 

 શા�રર�ક / સામા�જક �તર�ુ ં  પાલન કરવાનો એક માગ� એ પણ છે ક� �ુદા-�ુદા વગ� માટ��ુ ં

સમય પ�ક લવચીક (��થિત �થાપક), અલગ-અલગ અને ઘટાડ�લા સમય �જુબ  આયો�જત 

કર�� ુહો�ુ ંજોઇએ �થી શા�રર�ક/સામા�જક �તર�ુ ંમા�દ� િશ�કા �માણ ેપાલન થઇ શક�. 

 શાળામા ંન�ધાયેલ િવ�ાથ� સ�ંયા અ�કુ ચો�સ ટકાના િવ�ાથ�ઓન ે�મા�સુાર વૈક��પક �દવસે 

ક� અઠવા�ડયામા ં દર બે �દવસે આવવા�ુ ં કહ� શકાય.અને અ�ય �દવસો માટ� ઘેરબેઠા ં કરવાના 

અસાઇમ�ટ�ુ ંઆયોજન કર� શકાય. 

 વૈક��પક ર�તે હાજર� માટ�ના સા�તા�હક વગ� �જુબ�ુ ં સમયપ�ક હોઇ શક�. બધા �દવસોએ 

શાળામા ંજવાની જ�ર નથી. 

 વગ� માટ� ઑડ – ઈવન ફો�� ૂ�લા પણ �યાનમા ંલઈ શકાય. 

 વ� ુસ�ંયા ધરાવતી અને પાળ�મા ંચાલતી શાળાઓના ક�સમા ંદર�ક પાળ�મા ંસમય ઘટાડવા�ુ ં

પણ િવચાર� શકાય છે ક� �થી સમાન િશ�કોના સ�હૂ સાથે શાળા કલાકોમા ં કામ�ુ ં એકંદર� 

સચંાલન કર� શકાય. 

 વગ��ુ ં કદ ના�ુ ં હોય એવા �ક�સાઓમા ં વગ� મોટા ખડંો �વાક� ક���ટૂર હૉલ, ��ુતકાલય, 

�યોગશાળા… વગરે� �વા ખડંોમા ંિવ�ાથ�ઓ વ�ચે છ �ટ શા�રર�ક/ સામા�જક �તરન ે�ળવીને 

ચલાવી શકાય છે. 

 

h) શાળા કાય��મો, મડંળો અને બેઠક સભાઓ...... વગેર�. 

 �યા ંશા�રર�ક / સામા�જક �તર �ળવ�ુ ંશ� ના હોય તવેા કાય��મો શાળાએ કરવા જોઇએ 

ન�હ. 

 શાળામા ંિવિવધ કાય��મો અને તહ�વારની ઉજવણી ટાળવી જોઇએ. 

 તેમ છતા ં �ાથ�ના સભા િવ�ાથ�ઓ �ારા તેમના વગ�ખડંોમા ં ક� ��ુલી જ�યામા ં તેમના વગ� 

િશ�કોના માગ�દશ�ન �જુબ સચંા�લતથવી જોઇએ. 

 તેવીજ ર�તે શ� હોય તો વ��ુ�અલ વાલી – િશ�ક બેઠક યો�વી જોઇએ. 

 નવા વગ�મા ં �વેશ ���યા દરિમયાન મા� માતા-િપતા/વાલીઓ નો સપંક� કરવો જોઇએ. 

િવ�ાથ�એ તેમની સાથે હાજર રહ�� ુ ંજ�ર� નથી. 

 

i) માતા-િપતાની / વાલીની સમંિત. 

 રા�યો/ ક�� શાિસત �દ�શોએ શાળા શ� કરતા પહ�લા િવ�ાથ�ઓ/પા�યોના માતા-

િપતા/વાલીઓની સમંિત લેવી જોઇએ. 

 ઘર�થી ભણવા ઇ��ક િવ�ાથ�ને વાલીની સમંિત સાથ ે�ટ આપવી જોઇએ. 

 તમામ િવ�ાથ�ઓની અ�યયન �ગિતના પ�રણામ�ુ ંયો�ય ર�તે આયોજન થ�ુ ંજોઇએ. 
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j) િવ�ાથ�ઓ, વાલીઓ, િશ�કો, �ામવાસીઓ અને હો�ટ�લ �ટાફને COVID-19ના પડકારો સામે તેમના   

જવાબદાર�થી મા�હતગાર કરવા. 

 

 MHRD, MINISTRYOF HOME AFFAIRS અને MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  �ારા �હ�ર 

કરવામા ંઆવેલ માગ�દિશ�કા શાળાએ િવ�ાથ� અને વાલીઓ �ધુી પહ�ચાડવી. એને�ર-Bમા ંતમામ 

સબંિંધતોને મા�હતગાર કરવા �ગેના પથદશ�ક �ચૂનો �હ�ર કર�લ છે. 

 શાળાઓ ખોલતા પહ�લા િવ�ાથ�ઓ, વાલીઓ, સચંાલક મડંળો વગેર�ને િવિવધ ONLINE ક� OFFLINE 

ર�તે �વા ક� પે�ફલેટ, પ�ો, �હ�ર �ચૂના વગેર� �ારા COVID-19 �તગ�ત �ય��તગત નીચ ે�જુબની 

વત��કુ બાબતે મા�હતગાર કરવા. 

 હાથની સફાઈ તેમજ વારંવાર અડકવી પડ� તેવી જ�યાઓને જ�ં�ુ�ુતકરવા માટ� �ુ ં કર�ુ ં

જોઈએ અને �ુ ંન કર�ુ ંજોઈએ તેની મા�હતી �હ�ર કરવી.  

 શાર��રક �તર �ળવ�ુ.ં 

 COVID-19ને અટકાવવા જ�ર� �વ�છતા �ગેના પગલા ંલેવા. 

 COVID-19 ને લગતો �ધિવ�ાસ �ુર કરવો. 

 શાર��રક તાપમાન/તાવ માપવા માટ� થમ�લ ���ન�ગ  

 COVID-19ના લ�ણો જણાય તો શાળાએ જવા�ુ ંટાળ�ુ ંઅન ેયો�ય દાકતર� સલાહ લવેી. 

 �યા ં�ધુી ક�ટ��ટમે�ટ ઝોનને ચેપ��ુત �હ�ર ન કરાય �યા ં�ધુી તે િવ�તારમા ંરહ�તા િવ�ાથ�ઓ ક� 

િશ�કોએ શાળા ક� અ�ય શૈ��ણક સ�ંથામા ંન જ�ુ.ં  

 િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કો એ આવા ચેપ��ત િવ�તારોની �લુાકાત ન લેવા માટ� સલાહ આપવામા ં

આવે છે. 

 MOHEW ના નીચેના �ચૂન�ુ ંપાલન કર�ુ ં

“ચેપ લાગવાની તી�તા ધરાવતા કમ�ચાર�ઓ �વા ક� �મરલાયક �ય��તઓ, ગભ�વતી 

મ�હલાઓ અને ગભંીર રોગ ધરાવતા કમ�ચાર�ઓએ વ� ુ કાળ� રાખવી. આવા કમ�ચાર�ઓ 

િવ�ાથ�ઓના સીધા સપંક�મા ંન આવે તે�ુ ં�યાન રાખ�ુ.ં” 

 

k) ઉપલ�ધ દા�તર� �િુવધાઓની ખાતર� કરવી 

 શાળામા ંક� સપંક� �થાિપત થઇ શક� તેવા ન�કના �થળે તાલીમ પામેલ ડો�ટર, નસ� અને 

િવ�ાથ�ઓના માનિસક અને શાર�ર�ક �વા��યની કાળ� લઈ શક� તેવા સલાહકારની હાજર�ની ખાતર� 

કરવી. 

 િવ�ાથ�ઓ અને શૈ��ણક �ટાફની િનયિમત દાકતર� તપાસ ની ગોઠવણ કરવી. શાળામા ંિવ�ાથ�ઓની 

હાજર� ક� ગેરહાજર� �ગનેા િનયમોની ફ�રિવચારણા કરવી 

 

l) શાળામા ંિવ�ાથ�ઓની હાજર� -ગેરહાજર� �ગેના િનયમોની ફ�ર િવચારણા કરવી .  

 િવ�ાથ�ઓને ફર�જયાત હાજર� માટ� દબાણ ન કરતા ંવાલી સમંિતનો આ�હ રાખવો 

 િવ�ાથ�ઓ અને શૈ��ણક �ટાફની હાજર� અને માદંગીની ર�ઓ �ગે �યવહા� િનણ�ય લેવો અને 

બીમાર�મા ંઘર� રહ�વા �ચૂન કર�ુ ં
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 સ�ંણૂ� હાજર� માટ� ઇનામ ક� નાણાક�ય સહાયની નીિતને �ો�સા�હત ન કરવી.  

 શાળામા ંમહ�વ�ણૂ� કાય�બોજ ધરાવતા કમ�ચાર�ઓને તેમના કામ �ગે યો�ય તાલીમ આપવી અને 

સમયાતંર� શાળામા ંહાજર રહ�વા  જણાવ�ુ.ં  

 

m) શૈ��ણક ક�લે�ડર : 

 ર�ઓ અને પર��ાને �યાનમા ંરાખી દર�ક વગ��ુ ંશૈ��ણક ક�લે�ડર બનાવ�ુ ં

 “શા�રર�ક/સામા�જક �તર સાથે િશ�ણ” -  આ િવભાગ�ુ ંઅ�યયન કર�ુ ં

 

n) પાઠ���ુતકોની ઉપલ�ધતા : 

 શાળાઓ �નુ: �લુે તે પહ�લા ંદર�ક િવ�ાથ�ને સરકાર �ારા િનિમ�ત પાઠ���ુતકો મળ� �ય તે�ુ ં

આયોજન કર�ુ.ં  

 

o) મા�હતી એક� કરવી : 

 િવ�ાથ�ઓ, વાલી અને િશ�કો શાર��રક �વા��ય �ગે�ુ ં�ય��તગત �હ�રના�ુ ં�મા ંઆરો�ય સે� ુએપ 

�ારા મળેલ મા�હતી િવદ�શ ક� �તર રા�ય �વાસની િવગત અને � તે �ય��તને શાળાથી �ૂર રહ�વા 

માટ�ના વધારાના સમય �ગે િનણ�ય કરવો.  

 �થાિનક �યવ�થા : 

રા�ય અને ��લાના હ��પલાઇન નબંરની મા�હતી ન�કના Covid ક���ની મા�હતી અને ઈમરજ�સીના 

સમયે ઉપલ�ધ સશંાધનોની મા�હતી મેળવવી  

 

p) છા�ાલયમા ંસલામત રહ�ઠાણની ખાતર� �ગે : 

 િવ�ાથ�ઓની પથાર�ઓ વ�ચે યો�ય �તર �ળવ�ુ.ં િવ�ાથ�ઓને અલગ રાખવા જ�ર� કામચલાઉ 

�યવ�થા કરવી. 

 છા�ાલયમા ં દર�ક સમયે શાર��રક/સામા�જક �તર ફર�જયાત પણે જળવા�ુ ં જોઈએ. મહ�વના 

�થળોએ સકં�તો અને સદં�શાઓ દશા�વવા મહ�વ�ણૂ� છે. 

 શાર��રક/સામા�જક �તર જળવાય તે માટ� િવ�ાથ�ઓને રાખવા માટ� વકૈ��પક જ�યાનો પણ ઉપયોગ 

કરવો જોઈએ. 

 � િવ�ાથ�ઓને ઘર� ઓનલાઈન િશ�ણની કોઈ �યવ�થા નથી અને કોઈ મદદપણ મળતી નથી 

તેઓન ેછા�ાલયમા ંપાછા આવવા માટ� �ાથિમકતા આપીને બોલાવવા જોઈએ. 

 શાળાની રહ�ઠાણની �યવ�થા અ�સુાર ઉ�ચ ધોરણોમા ંભણતા ંિવ�ાથ�ઓન ેપહ�લા ંબોલાવવા જોઈએ. 

 િવ�ાથ�ઓ છા�ાલયમા ંરહ�વા માટ� આવ ેતે પહ�લા ંતેઓ�ુ ંતમામ ર�તે ���ન�ગ કર�ુ ંજોઈએ. �ઓને 

રોગના �ચ�ો ન હોય તેમને જ રહ�વા માટ� મ�ૂંર� આપવી. 
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 િવ�ાથ�ઓ બસો, ��નો વગેર� �વા �હ�ર પ�રવહનનો ઉપયોગ કર�ને �ુદા �ુદા �થળોએથી આવતા 

હોવાથી, એ મહ�વ�ુ ં છે ક� તેઓએ છા�ાલય પહ�ચે �યાર� તેમનો સપંક� અ�ય લોકો સાથે ઓછામા ં

ઓછો થાય, અને અસરકારક ર�તે રા�ય ક� UT ના િનદ�શ જ��રયાત �જુબ સસંગ�િનષેધ �ળવ.ે આ 

��થિત દર�યાન તેઓના �વા��યની દ�ખર�ખ રાખવી. 

 િવ�ાથ�ઓના માનિસક અથવા ભાવના�મક �વા��યના બાબતની કાળ� લેવા માટ� કાઉ�સેલર 

(સલાહકાર) િશ�ક અથવા કાઉ�સલેરની િનયિમત �લુાકાત લેવાની �યવ�થા કરવી જ�ર� છે. 

 છા�ાલયમા ંપ�ર�ચત  �વ�થ આરો�ય ધરાવતા જ�ર�    કમ�ચાર�ઓ િસવાય તમામ �ય��તઓ માટ� 

�વેશ િનષેધ  હોવો  જોઈએ. 

 �વ�છતાની �ળવણીની ખાતર� કરવા માટ� તબીબી ટ�મ અઠવા�ડયામા ંઓછામા ંઓછા એક વખત 

રસોડાની અને વાસણ�ુ ંિનર��ણ કરવા �લુાકાત લઇ શક�. 

 શાર��રક/સામા�જક �તરના ંધોરણો, આરો�ય અને �વ�છતા, �વ�છ અને પૌ��ટક ખોરાક વગેર� �ગે 

છા�ાલયના કમ�ચાર�ઓ�ુ ંક�પેસીટ� �બ�ડ�ગ કર�ુ.ં 

 સાર� �ણુવ�ાવાળા Wi-Fi કને�શનની ઉપલ�ધતા, ટ��લિવઝન માટ�ના ક�બલ કને�શન અને ર��ડયોની 

�િુવધા �િુનિ�ત કરવી. આ �િુવધાઓનો ઉપયોગ શાર��રક / સામા�જક �તરના( social distancing) 

ધોરણો �જુબ થવી જોઈએ. 
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II. શાળાઓ ��ૂયા પછ� આરો�ય, �વ�છતા અને અ�ય સલામતી બાબતોને પાળવા માટ�ની 

આધાર�તૂ ���યા (SOPs) અને િશ�ટાચાર (�ોટોકો�સ) 

a) શાળા પ�રસરમા ંઅને આસપાસના ભાગમાં  �વ�છતા અને આરો�ય�દ ��થિતની સતત �ળવણી અને 

દ�ખર�ખની ખાતર� કરવી 

 શાળા ક��પસ દરરોજ સાફ કર�ુ ં અને સાફ કર�લા િવ�તારોનો દ� િનક ર�કોડ� �ળવવો. 

 યાદ રાખો ક� િવ�ાથ�ઓના આરો�ય અન ે સલામતીના ં કારણોસર કોઈપણ સફાઈ ��િૃ�મા ં

તેઓન(ેિવ�ાથ�ઓ) સામેલ ન કરવા  જોઈએ. 

 પયા�વરણીય સફાઇ અને ��ુ�કરણ  ���યાઓની પાલન સાથે �વ�છતા અને કચરાની  �યવ�થાપન 

�િુવધાઓ �િુનિ�ત કરાવી જોઈએ. કચરાનો િનકાલ  (મા�ક, ઉપયોગમા ંલવેાતા ટ��� ુપેપર , વગેર� 

સ�હતના બાયો-મે�ડકલ કચરાના સદંભ�મા)ં ને CPCB  માગ�દિશ�કા ને અ�સુરવાની રહ�શે � આ 

વેબસાઈટ https/cpcb.Nic.in/uploads/Projects/Blo-Medical-Waste/BMW-GUlDLLlNES-COVlD_1.pdf) 

પર ઉપલ�ધ છે. 

 વગ�ખડંોની �દર અને બહાર વારંવાર �પશ� થતો હોય તેવી સપાટ�ઓ �વી ક� દરવા�ના હ��ડલ 

�કડ�ઓને  વારંવાર સફાઇ અને સેિનટાઇઝેશન કર� શકાય. 

 અ�યાપનની  ���યામા ંઉપયોગમા ંઆવતી  સામ�ી, શૈ��ણક સાધનો,, રમત-ગમતના  સાધનો  અને 

�લાઓ,પાટલીઓ, �રુશીઓ, ક���ટુર, િ��ટરો, લેપટોપ. ટ��લેટસ વગેર�ન ે ખાસ કર�ને વારંવાર 

�પશ�તી સપાટ� / સાધનને ખાસ કાળ� રાખીને જ�ં�ુ�ુત કર�ુ.ં 

 તમામ કચરાનો િનકાલ કચરાપેટ�મા ં કરવો જોઇએ અને શાળાના �ગણામા ં બી� �ાયં કચરાના 

ઢગલા કરવા દ�વા જોઈએ નહ�. 

 બધીજ કચરાપેટ�ઓ ઢંકાયલેી હોય અને તેની યો�ય સફાઈ થવી જોઈએ. 

 હાથ ધોવાની જ�યાઓ પર સા� ુ અને ��ુધ પાણીની ઉપલ�ધતા �િુનિ�ત કરવી. તેની દ�ખર�ખ 

િન��ુત કમ�ચાર� ક� િવ�ાથ� �ારા કર� શકાય.  

 જો શ� હોય તો શાળાના �વાગત �થળ અને �વેશ�ાર �વા અ�ણી �થળો પર આ�કોહોલ આધા�રત 

હ��ડ સેિનટાઇઝર �કૂ� શકાય. 

 શાળા ચા� ુ હોય તે સમય દરિમયાન વોશ�મની વારંવાર સફાઈ અને તે �વા�ુ�ં�ુત થાય ત ે

બાબતની ખાતર� કરવી. 

 અ�કુ ચો�સ સમયે બધા િવ�ાથ�ઓ અને �ટાફ માટ� શાર��રક સામા�જક �તરના ધારાધોરણો�ુ ં

પાલન કર�ને ફર�જયાત હાથ ધોવા�ુ ંગોઠવી શકાય. હાથ ધોવાનો સમય ઓછામા ંઓછો 40 સેકંડ 

હોવો જોઈએ 

 િવ�ાથ�ઓ માટ� પીવાના સલામત અને ��ુધ પાણીની ઉપલ�ધતા �િુનિ�ત કર� શકાય. િવ�ાથ�ઓન ે

પાણીની બોટલ લાવવા માટ� �ો�સા�હત કર� શકાય. 

 મ�યાહન ભોજન તૈયાર કરતી વખતે, પીરસતા ંઅને જમતા ં�વ�છતા �ળવવી અને જ�યા પછ� � 

તે �થળ અને વાસણો વગેર�ને યો�ય ર�તે સાફ કરવા જોઈએ. 

 િવ�ાથ�ઓ વગ�ખડંમાથંી અને શાળામાથંી બહાર �ય �યાર� અને તેઓ શાળાએ આવે તે પહ�લા 

શાળામા ંસેનેટાઈઝેશન કર� શકાય.                                                                                                                             
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b) શાળા રોકાણ(સમય) દર�યાન િવ�ાથ�ઓની સલામતી 

 બધા િવ�ાથ�ઓ અને �ટાફ ફ�સ કવર / મા�ક પહ�ર�ને શાળામા ંઆવ ેઅને ખાસ કર�ને વગ�મા ંહોય 

�યાર�, ભોજનશાળામા ં જમતા હોય,�યોગશાળામા ં કામ કરતા હોય ક� ��ુતકાલયોમા ં વાચન �વી 

સ�હુમા ં��િૃ� કરતા હોય �યાર� મા�ક સતત પહ�ર� રાખ.ે 

 બાળકો એકબી� સાથ ેમા�કની આપ-લે ન કર� તેની ખાતર� કરો અને તે બાબતે તેને સમ�વો.  

 શાળાઓમા ં િવ�ાથ�ઓ અને �ટાફ સ�યો બનંે માટ�ની હાજર�, વગ�ખડંમા ંભાગીદાર�, ��ૂયાકંન અને 

અ�યયન અને ઓનલાઈન સબમીશન સ�હતના િશ�ણ માટ� સપંક� િવનાની ���યા શ� હોય �યા ં

�ધુી અપનાવી શકાય. 

 િવ�ાથ�ઓ અને �ટાફની સામા�ય આરો�ય તપાસણી દરરોજ હાથ ધર� શકાય અને તેની છે�લામા ં

છે�લી મા�હતીની ન�ધ રાખવી.  

 દર�ક બાળકન ેટ��� ુપેપરમા ંઅથવા હાથ વાળ� અને કોણીમા ંખાસંી અથવા છ�ક ક�વી ર�તે ખાવી 

અને ચહ�રો, �ખો, મ� અને નાકને ક�વી ર�તે �પશ� કરવા�ુ ંટાળ�ુ ંતે શીખી લેવાની જ�ર છે. 

 શાળામા ંકામ કરતા તમામ �ય��તઓન ે� ૂકંવા પર �િતબધં �ગ ેમા�હતગાર કરો. 

 મો�, ફ�સ કવર / મા�ક, �વ�છતા  માટ� હાથ ધોવાના સા� ુ�વા જ�ર� ઉપકરણોની �ટાફ/કામદારો 

માટ� ઉપલ�ધતા કરવી. 

 િવ�ાથ�ઓને (�મને  મ�યા� ભોજન આપવામા ંઆવ�ુ ં નથી) ઘેરથી રાધંેલા અને પૌ��ટક ખોરાક 

લાવવા અને ખાવા માટ� �ો�સા�હત કરો અને અ�ય લોકો સાથે ભોજન અને વાસણો વહ�ચવા�ુ ંટાળે એ 

બાબત ેસમ�વો. 

 કોઈપણ બહારના ફ��રયાને શાળા પ�રસરની �દર અથવા �વેશ�ાર પર કોઈપણ �કારની ખાવાની 

વ��ઓુ વેચવાની �ટ હોવી જોઈએ નહ�. 

 આ �ચૂનો અને સલાહ આપતી વખતે બાળકોની ના�ુક વય �યાનમા ં રાખવી જોઈએ વળ� તેઓ 

સમ� શક� તે ર�તે નરમાશથી પણ તેઓન ેસમ�વી શકાય. 

 જો કોઈ �ક�સામા ંબાળકો �ચૂના�ુ ંપાલન ન કર� તો, િશ�કો મદદ માટ� માતાિપતાને િવ�ાસમા ંલઇ 

શક�. 

 �ુદા �ુદા �થળોએ શાર��રક / સામા�જક �તરના ં ધોરણો�ુ ં પાલન થાય છે ક� ક�મ તે�ુ ં અને � 

િવ�ાથ�ઓ પોતાના ચહ�રાન ેવારવાર હાથ લગાવે છે ક� બી� િવ�ાથ�ઓની સાથે હાથ મેળવે છે ક� 

ક�મ વગરે� �વી િવ�ાથ�ઓની વત��કૂ�ુ ં િનર��ણ કરવા વારા �માણ ે  િશ�કો અને ઇ��ક 

િવ�ાથ�ઓને (ધોરણ છ પછ�ના િવ�ાથ�ઓના વાલીઓની સમિંત લઈન)ે જવાબદાર� આપી શકાય  

 

c) િવ�ાથ�ઓની સલામત �સુાફર�ની ખાતર� કરવી 

 બાળકોને શાળાએ લઇ જતા વાહનને �દવસમા ંઓછામાઓંછ� બ ેવાર – િવ�ાથ�ઓ તેમા ં�સુાફર� કર� 

તે પહ�લા ંઅને પછ� એમ સેનેટાઈઝ કર�ુ.ં 

 શાળાના પ�રવહનના �ાઈવર અને કંડકટર� દર�ક સમયે શાર��રક �તર �ળવ�ુ ંજોઈએ અને બસ / 

ક�બમા ંિવ�ાથ�ઓ વ�ચ ેશાર��રક / સામા�જક �તરને �િુનિ�ત કર�ુ ંજોઈએ 
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 બઠેક �યવ�થામા ંઓછામા ંઓ� 6 �ટ�ુ ંશાર��રક �તર �ળવ�ુ.ં આ �િુનિ�ત કરવા માટ� શાળાના 

સમય, �દવસો અને પાળ�મા ંબદલાવની આવ�યકતા પડ� શક� છે. �યા ંપણ શ� બને �યા ંવધાર� 

બસની સગવડ ઉભી કર� શકાય છે. 

 જો શ� હોય તો, િવ�ાથ�ઓ�ુ ંથમ�લ ���ન�ગ બસ ક�ડકટર �ારા જયાર� િવ�ાથ�ઓ બસમા ંબેસે �યા ં

કર� શકાય છે. 

 બધા જ �સુાફરોએ ફ�સ કવર/ફ�સ મા�ક બસમા ંઅને અ�ય વાહનો હોય તો તેમા ંપહ�રવા. શાળાના 

વાહનોમા ંબાળકોને મા�ક િવના બસમા ંબસેવાની મ�ુંર� આપવી ન�હ. 

 બસ અને અ�ય વાહનોમા ંપડદા લગાવવા ન�હ. 

 વાહનની બધી બાર�ઓ ��ુલી રાખવી �હતાવહ છે. 

 વાતા��ુુ�લત બસ અથવા અ�ય વાહનો માટ� CPWD ની ગાઈડલાઈન�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંરહ�શ ેક� �મા ં

તાપમાન 24 થી 30C ની વ�ચે અને ભેજ�ુ ં�માણ 40-70% વ�ચે રાખ�ુ ંઅને તા� હવા મળ� રહ� 

તે �િુનિ�ત કર�ુ.ં (available at:https://cpwd.gov.in/WriteReadData/other_cir/45567.pdf.) 

 િવ�ાથ�ઓને બસમા ં �બનજ�ર� કોઈ જ�યાએ �પશ� ન કરવા �ચૂન આપ�ુ.ં જો શ� હોય તો હ��ડ 

સેનેટાઈઝરની �યવ�થા બસ અને અ�ય વાહનોમા ંકર� શકાય. 

 િવ�ાથ�ઓને સલાહ આપવાની ક� તેઓનો વાહનમા ં બેસવાનો વારો આવે �યા ં �ધુી ધીરજ�વૂ�ક 

વાહનથી સલામત �તર �ળવીને રહ�, 

 �યા ં�ધુી શ� હોય �યા ં�ધુી વાલીઓને તમેના �ય��તગત પ�રવહન નો ઉપયોગ તેમના બાળકોને 

શાળાએ પહોચાડવા માટ� �ો�સા�હત કરવા. 

 � િવ�ાથ�ઓ સાવ�જિનક વાહનોનો ઉપયોગ કર� છે તેમને શાળા �ારા �રુ� ુ ંમાગ�દશ�ન આપ�ુ ંઅને 

બધી જ સાવચતેી રાખવા �ગે જણાવ�ુ ં�મક� શાર��રક/સામા�જક �તર �ળવ�ુ,ં નાક અને મોઢાન ે

કપડા અને મા�કથી ઢાકં�ુ,ં કોઈપણ સપાટ�ને �પશ� કયા� બાદ હાથને સેનેટાઈઝ કરવા વગેર�. 

 �યા ં�ધુી શ� બને �યા ં�ધુી, ધોરણ 1 થી 5 ના િવ�ાથ�ઓને તેમના વાલી/માતા-િપતા �કૂ� �ય 

અને લઇ �ય તે માટ� �ો�સા�હત કરવા. 

 ખાનગી ક�બ અને કાર ��ુલ�ગને શ� હોય �યા ં�ધુી �ો�સાહન આપ�ુ ંન�હ. 

 

d) �ટાફ અને િવ�ાથ�ઓના સલામત આવાગમન માટ� શાળા �ારા લેવાની અ�કુરણીય �િવિધઓ. 

 શાળામા ંઆગમન અને �ટવાના સમયે શાર��રક/સામા�જક �તરના ધોરણો�ુ ંપાલન કર�ુ.ં ઓછામા ં

ઓ� 6 �ટ�ુ ં શાર��રક �તર શાળામા ં �વેશ કરતી વખતે અને શાળામા ંલાઈન બનાવતી વખત ે

�ળવ�ુ.ં 

 િવ�ાથ�ઓને રોટ�શન �માણે અથવા વૈક��પક �દવસે અથવા શાળા �ારા ન�� કરાયેલ આયોજન 

�માણે �ચૂ�યા �જુબ શાળાએ આવવા�ુ ંરહ�શ.ે 

 જો શાળામા ં એક કરતા વધાર� દરવા� હોય તો આગમન અને ��થાન માટ� બધા દરવા�નો 

ઉપયોગ કરવાનો રહ�શે. 

 �ા�ફક પોલીસ અથવા સામા�જક સ�ંથાઓના �વયસેંવકોનો ઉપયોગ �ા�ફકને િનયિં�ત કરવા અને 

વાહનોની ભીડ ઘટાડવા માટ� કર� શકાશે. 

 શાળામા ં�વશે કયા� પહ�લા �ટાફ મે�બર સ�હત બધા�ુ ંફર�યાત તાવ. કફ અને �ાસ માટ� ���ન�ગ 

કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 
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 �વા��યની �વય ંચકાસણી અને કોઈપણ બીમાર� �ગેની �ણ રા�ય અન ે��લાની હ��પલાઇન અન ે

શાળા સતાધીશોને કરવાની રહ�શ.ે 

 શાળાના વડાએ કોઈપણ �ટાફ મે�બરને બીમાર�ના �ક�સામા ં ર� આપવાની રહ�શે સાથે એ સલાહ 

આપવાની ક� તેઓ પોતાની ફરજ પર �વા સા� થાય ક� તરત જ હાજર થઇ જશે કારણ ક� આ કપરા 

સમય મા ં� બાળકો શાળાએ આવે છે તેઓને તેમની ખાસ જ��રયાત રહ�શે. જોક� �કરણ 1(j) મા ંહાઈ 

�ર�કના કમ�ચાર�ઓ માટ� MoHFWની સલાહો દશા�વેલ છે તે�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંરહ�શે.  

 માતાિપતાને પ�, ઈ મેઈલ અથવા બી� સોિશયલ મી�ડયાના મા�યમ �ારા �ય��તગત �વ�છતા, 

�ગત �વા��ય અને ગણવેશ ની �વ�છતા અને ત ે�ગેની મા�હતી અગાઉથી સાર� ર�તે �સા�રત 

કરવી. 

 માતાિપતાએ એ બાબતની કાળ� લવેી ક� જો તેમના પ�રવારમા ંકોઈપણ પ�રવારના સ�યો તાવ, કફ 

અને �ાસ લવેામા ંતકલીફ થી પીડાતા હોય તો તેમને પા�યને શાળાએ ન મોકલવા. આ જ ર�ત ે

આવી મેડ�કલ ��થિતમા ંહોય તેવા બાળકોએ તેમના સબંિંધત ડો�ટરની સલાહ �જુબ યો�ય સાવચતેી 

રાખવી. 

 તેમના પા�ય શાળાએ આવવા�ુ ંશ�ુ કર� તે પહ�લા રા�ય એમ કહ�ને માતાિપતા પાસથેી ઘોષણા ફોમ� 

મેળવવા �ગ ે િવચારણા પણ કર� શક� છે ક� �ુ�ંુબમા ં કોઈપણ COVID-19 થી પી�ડત નથી અથવા 

તાવ, ખાસી ક� �ાસની તગંીથી પીડાતા નથી. 

 બાળકો, માતાિપતા અને �ટાફ મે�બર પોતાના મોબાઈલમા ંAROGYA SETU APP ડાઉનલોડ કર�. તે 

માટ� સલાહ આપી શકાય. 

 બાળકો અને તેમના માતાિપતા સલામતીના બધા િનયમો�ુ ંપાલન કર� તે માટ� �હ�રાત કર� શકાય. 

 િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કોની સામા�ય �દવસોની ગરેહાજર� સાથે �લુના કરવા માટ� તેમની હાજર� અન ે

ગેરહાજર� પર નજર રાખી શકાય. �સનને લગતી બીમાર�ઓમા ંબાર�કાઈથી તેમની હાજર� અન ેગેર 

હાજર� નોધવી. 

 

e) વગ�ખડં અને અ�ય �થળોએ સલામતીના ધોરણોની ખાતર�  

 શાળામા ંતેમજ બહારના પ�રસરમા ંભીડ ન થાય તેની ખાતર� કરવી. 

 બાળકો વગ�ખડંમા,ં લેબોર�ટર�મા,ં લાઈ�રે�મા,ં રમતના મેદાનમા ં અથવા શાળા પ�રસરમા ં િનિ�ત 

કર�લી / ફાળવેલી બઠેકો પર ફ�સ કવર / મા�ક પહ�ર� અને સામા�જક/શાર��રક �તર �ળવી અને 

બેસ ેતે બાબત િશ�કો �િુનિ�ત કર� શક�. 

 �ુથમા ંથતી ��િૃતઓ �વીક� રમતો, ખેલ �ુદ, સગંીત, ��ૃય અથવા અ�ય કલાને લગતી ��િૃતઓમા ં

જો શાર��રક �તર અને સલામતીના ધોરણો જળવાતા હોય તો જ તનેી મ�ૂંર� આપી શકાય. 

 �ે�ટ�કલ કાય�મા ંનાના નાના �ૂથ પાડ� અન ેશાર��રક �તર �ળવીને કાય� કરાવ�ુ ંજોઈએ. 

 િવ�ાથ�ઓ એકબી� સાથ ેકોઈપણ વ��નુી �વીક� (નોટ�કુ, પાઠ���ુતક, બોલપેન, પે��સલ, ઈર�જર, 

ટ�ફ�ન બો�સ, વોટર બોટલ વગરે�..) ની આપ-લે કરવી જોઈએ ન�હ.    
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 જો શ� હોય તો, નીચલા �ાથિમક વગ� (૧ થી ૫) ના િવ�ાથ�ઓ માટ� ��ૂલ બેગનો આ�હ ન 

રાખવામા ંઆવે. બધી જ�ર� િશ�ણ સામ�ી વગ�ખડંમા ંરાખવી. 

 િવિવધ વગ� માટ� િવ�ભ� િવરામ સમય રાખી શકાય. 

 િવ�ાથ�ઓ વ�ચે ખોરાકની આપ લે ને મ�ૂંર� ન હોવી જોઈએ. 

 િશ�કો િવ�ાથ�ઓના લે�ખત કાય� ચકાસતી વખતે મા�ક પહ�ર�. શ� હોય �યા ં �ધુી ઓનલાઇન 

એસાઈમે�ટ માટ� �ો�સા�હત કરવામા ંઆવ.ે 

 વગ�ખડંો અને અ�ય �મના બાર� - દરવા� વે��ટલેશન માટ� ��ુલા રાખવામા ંઆવ.ે 

 એ�લવટેસ� અને ર�તાઓમા ં લોકોની સ�ંયા �િતબિંધત કરવામા ં આવશ.ે સીડ� પર એક �ય��ત 

પગિથયા પર અને એક પગિથ�ુ ંખાલી રાખવામા ંઆવ ેતે માટ� �ો�સા�હત કર� શકાય. 

 શૌચાલયમા ંઅિતશય ભીડને ટાળવા પર ખાસ કાળ� રાખવી જોઈએ. 

 િવ�ાથ�ઓ બપોરના ભોજન / ના�તા પહ�લા,ં શૌચાલયનો ઉપયોગ કયા� પછ� અને અ�ય કોઈપણ 

બા� ��િૃ�ઓ કર� �યાર પછ� હાથ સાફ કર�, 70% આ�કોહોલવાળા હ��ડ સેિનટાઇઝસ�નો િવક�પ રાખી 

શકાય. 

 શાળાની �દર એર ક�ડ�શન�ગ માટ�, CPWD ધોરણો � 24-30 ° સે 40-70% ની ર��જમા ંસાપે� આ�તા 

અને તા� હવા અને ઇનટ�ક માટ� જોગવાઈ �જુબ તાપમાન સે�ટ�ગ �ચૂન અ�સુરવામા ંઆવશ.ે 

 બધા શાર��રક / સામા�જક �તરના ંધોરણો િનધા��રત �ોટોકો�સ / એસઓપી �જુબ લા� ુકરવાના 

છે.  

 

f) કોિવડ -19 ના શકંા�પદ ક�સની તપાસના �ક�સામા ં�ોટોકોલ�ુ ંપાલન કર�ુ ં

 બીમાર િવ�ાથ� અથવા કમ�ચાર�ને એવા િવ�તારમારંાખવા ક� �યા ં તેઓ અ�ય લોકોથી અલગ 

કરવામા ંઆવ.ે 

 �યા ં�ધુી તે / તેણીની ડૉ�ટર �ારા તપાસ થાય છે, �યા ં�ધુી મા�ક / ચહ�રો કવર ��ંુૂ પાડ�ુ.ં 

 તા�કા�લક ન�કની તબીબી �િુવધા (હો��પટલ / ��લિનક) ને �ણ કરો અથવા રા�ય અથવા �જ�લા 

હ��પલાઈન પર કોલ કરો. 

 સ�ાવાર �હ�ર આરો�ય સ�ા(�જ�લાની ર�િપડ ર��પો�સ ટ�મ/સારવાર કરનાર ડૉ�ટર) �ારા જોખમ 

આકારણી ન�� કરવામા ંઆવશ ેઅને તે �જુબ તેના સપંક� અને ક�સની ��થિત �જુબ જ�ર� પગલા ં

હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે 

 જો �ય��ત પોઝી�ટવ જોવા મળે તો પ�રસરની �વા� ુનાશક��યા �વ�રત કરવામા ંઆવે. 

 કોઈ શકંા�પદ અથવા હો�ટ�લમા ં મળેલા ક�સ માટ�, િવ�ાથ� / �ટાફને તનેા ઘર� પાછા મોકલવામા ં

આવશ ેનહ�, કારણ ક� આ રોગનો ફ�લાવો થઈ શક� છે. તેને / તેણીને અલગ રાખવા જોઈએ અને રા�ય 

/ �જ�લા આરો�ય અિધકાર�ઓને યો�ય મા�હતી માટ� �ણ કરવામા ંઆવશે . 

 આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ મ�ંાલય �ારા સલાહ આપવામા ં બધા �ોટોકો�સ�ુ ં પાલન થ�ુ ં

જોઈએ.  
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g) મ�યાહન ભોજનના િવતરણ દરિમયાન શાર��રક/સામા�જક �તર 

 શાળાઓ �ારા સલામત િવતરણ પ�િતઓ �વી ક� તબ�ાવાર ર�તે િવતરણ �યવ�થાનો સમાવેશ થઇ 

શક�. 

 શાર��રક/સામા�જક �તરના ધોરણો રસોડામા ં પણ અ�સુરવામા ં આવે. ��નુતમ આવ�યક 

કમ�ચાર�ઓ િસવાય અ�ય કોઈ પણ �ય��તને રસોડામા ંમ�ૂંર� ન આપવી. રસો�ંુ અને તેના �ટાફની 

�વ�છતા �િુનિ�ત કર� શકાય. 

 ભીડિનવારવા માટ� મ�યાહન ભોજનનો સમય અલગ-અલગ રાખીશકાય. 

 શાળાઓમા ંમ�યાહન ભોજન માટ� િવગતવાર માગ�દિશ�કા નીચનેા િવભાગમા ંઆપવામા ંઆવેલ છે. 
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III. શાળાઓમા ંમ�યા� ભોજનની સેવા આપવા માટ�ની એસ.ઓ.પી.                                                     . 

a) ��ૃઠ�િૂમ:    

 કોિવડ -19 ના ફ�લાવા દરિમયાન બાળકોની પોષણ��ુત જ��રયાતો �રૂ� થાય  અને તેમના 

રોગ�િતકારક �મતા ર�વા માટ�, રા�ય / ક��� શાિસત �દ�શોને શાળાઓમા ં યો�યતા ધરાવતા 

બાળકોને ગરમ રાધંેલ મ�યા�  ભોજન અથવા ઉના� વેક�શન દરિમયાન  શાળાઓ બધં રહ� હતી તે 

સમયે  આપેલ �ડ િસ��ુરટ� ભ�થાની સમક� રકમ �રૂ� પાડવા માટ� સલાહ આપવામા ંઆવે છે. 

 આ િવ��તૃ માગ�દિશ�કા રા�ય / �જ�લા / �લોક અિધકાર�ઓને શાર��રક / સામા�જક �તરની સાથ ે

ખોરાકની સલામતી, આરો�ય અને �વ�છતાની બાબતો પર �યાન ક����ત કર�ને  શાળાઓમા ંમ�યા� 

ભોજનની સેવા  આપવામા ંઅને સામા�ય રસોઈ શ� કરવામા ં મદદ કરવાના હ��થુી છે. 

 

b) શાળાઓમા ંરસોઈયા -કમ-સહાયકો  (સીસીએચ) નો �વેશ : -       

 CCH (રસોઈયા કમ સહાયકો) કોરોના ��ત નથી એ �િુનિ�ત કરવાની જવાબદાર� MDM સબંિંધત 

��લા / �લોક વહ�વટ ત�ંની રહ�શ.ે 

 તમામ  CCH (રસોઈયા કમ સહાયકો)પણ, શાળામા ંતેમના કામ શ� કરતા ંપહ�લા ંપોતાની �તની 

અને પ�રવારના સ�યોની �ખુાકાર� બાબતે �વ-ઘોષણા આપશે. 

 CCH (રસોઈયા કમ સહાયકો)ના તાપમાન ચકાસવા શાળા �વેશ �ાર� થમ�લ �ક�ન�ગ કર�ુ ંજોઈએ. 

દ� િનક ધોરણે તેઓ�ુ ંતાપમાન ન�ધા�ુ ંજોઈએ. 

 તમામ  CCH(રસોઈયા કમ સહાયકો) એ શાળામા ં દાખલ થતી વખત ે ��ૂચત પ�િતન ે અ�સુર�ન ે

( https://કોિવડ.aiims.edu/steps-of-handwash/ )ઓછામા ં ઓછા 40 સેક�ડ �ધુી  તેમના હાથ સાફ 

કરવા / જ�ં ુ��ુત કરવા. 

 સફાઈ, ધોવા, સમારવા, રાધંવા અને ભોજન પીરસવા દરિમયાન મા�ક ક� ફ�સ કવર પહ�રવા ફર�જયાત 

રહ�શે. જો હાથથી બનાવલેા ફ�સ કવરનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે ,તો તે ખાતર� કરવી જોઈએ ક� તે 

દરરોજ ધોવાઇ �ય.  

 નેઇલ પોલીશ અથવા �ૃિ�મ નખ પહ�રવા જોઈએ નહ� કારણ ક� તે અસગંત ��ય બની શક� છે અને 

ખોરાકની સલામતી પર અસર કર� શક� છે. 

 ઘ�ડયાળ, વ�ટ�, ઘર�ણા ંઅને બગંડ�ઓ, રસોઈ બનાવતી વખતે ક� પીરસતી અને િવતરણ કરતી વખતે 

પહ�ર� શકાશે ન�હ, કારણ ક� તેનાથી ચપે �સરવાનો ભય રહ�લો છે. 

 શાળા સમય દરિમયાન અને ખાસ કર�ને ખોરાક બનાવતી વખતે CCH અથવા અ�ય કોઇ �ય��ત �ારા 

પ�રસરમા ં� ૂકંવા અને નાક સાફ કરવા પર  સખત મનાઈ થવી જોઇએ. 

 CCH ને યો�ય અને �રૂતા �માણમા ં�વ�છ ર�ણા�મક પોશાક (એ�ોન), વાળને ઢાકંવા માટ� માથાની 

ટોપી, અને હાથના ંમો� �રૂા ંપાડવા જોઈએ. ફરજ દરિમયાન CCH મા� �વ�છ પોશાક અને માથા�ુ ં

આવરણ પહ�ર� તે �િુનિ�ત કર�ુ ંઆવ�યક છે. 

 CCHs દર વખત ેકામ ફર� શ� કરતા ંપહ�લા ંઅને જયાર� પણ તેમના હાથ �ુિષત થાય �યાર�; દા.ત., 

ઉધરસ / છ�ક આ�યા ં પછ�, શૌચાલયની �લુાકાત લીધા બાદ, ટ��લફોનનો ઉપયોગ કયા� પછ�, 

રસોઈયા કમ સહાયક� તેમના હાથ ધોવા જોઈએ. હાથ ધોવાનો સમય ઓછામા ંઓછો 40 સેકંડનો હોવો 

જોઈએ. 

 હાથની ક�ટલીક ચો�સ આદતો ટાળવા CCH સાવધાન હોવો જ જોઈએ. દા.ત. નાક ખખંરે�ુ ં, વાળમા ં

�ગળ�ઓ ફ�રવવી, �ખો, કાન અને મ�ઢાને �પશ� કરવો, દાઢ�એ ખજંવાળ�ુ,ં શર�રના �ગોને 

ખજંવાળ�ુ ંિવગેર� - � ખોરાક�ુ ંકાય� કરતી વખતે સભંિવત ર�તે જોખમી છે. અને કદાચ �વા�ઓુના 
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સ�ંમણ થવાથી ખોરાક �ુિષત થઇ શક� છે. �યાર� અિનવાય� હોય, �યાર� આવી ��યાઓ પછ� કામ ફર� 

શ� કરતા પહ�લા હાથને અસરકારક ર�તે ધોવા જોઈએ. CCH �ારા વારંવાર હાથ સાફ કરવા માટ�, વોશ 

બેિસન / હ��ડપ�પ / પાણીના નળના પર સા� ુહમંેશા ંઉપલ�ધ હોવા જોઈએ. 

 શાળાઓમા ં�વ�છતા, સલામતી અને શાર��રક / સામા�જક �તર �ળવણી બાબતે �ડ�જટલ મોડ �ારા 

CCH અને િશ�કો�ુ ંક�પેસીટ� �બ�ડ�ગ કર� શકાય.  

  

c) �કચન કમ �ટોર અથવા રસોઈ બનાવવાની જ�યાની સફાઇ : -     

 શાળાઓ ફર�થી ખો�યા પછ� રસોડાનો �ટોર / રસોઈ�ુ ં�થળ, વા�તિવક રસોઈના 24 કલાક પહ�લા ં

જ�ંરુ�હત સાફ અને �વ�છ થ�ુ ંજોઈએ. 

 દરરોજ મ�યા� ભોજનની વા�તિવક તૈયાર� અને રસોઈ પહ�લા ંરસો�ું સાફ કર�ુ ંજોઈએ. 

 ભોજન રાધંતા ંપહ�લા ંઅને પછ� દરરોજ રસો�ુ ંઅને રસોઈની ટ�બલ ટોપ સાફ કરવી જોઈએ.

 ખાસ કર�ને �યા ંપહોચ�ુ ં��ુક�લ હોય તેવા રસોઈના િવ�તારો સ�હતના િવ�તારો અને ભ�ય ત�ળ�ુ ં

તથા દ�વાલને જોડતા િવ�તારોની સફાઈ પર ખાસ �યાન આપ�ુ ંજોઈએ. 

 તે મહ�વ�ુ ંછે ક� ખોરાક સાથે સીધા સપંક�મા ંરહ�લી સપાટ�ઓ ઉપયોગ કરતા પહ�લા �વ�છ અને �કૂ� 

હોવી જોઈએ.  

 િતરાડો, ખરબચડ� સપાટ�, ��ુલા સાધંા વગેર� શ� તેટલી વહ�લી તક� ર�પેર કરાવેલ હોવા જ જોઈએ. 

 કચરો િનકાલ માટ� પયા��ત જોગવાઈઓ ��ુત કાય��મ ��નેજ િસ�ટમ હોવી જોઈએ. �ૂિષત થવાના ં

સભંિવત �ોત �વા ક� કચરો, નકામા પાણી, શૌચાલયની �િુવધાઓ, ��ુલા નાળાઓ અને રખડતા 

પ�ઓુને રસોડાથી �ૂર રખાવા જોઈએ. 

 બાર�ઓ, એ�ઝો�ટ પખંાઓ વગેર� સહ�ત �ુદરતી અને / અથવા િમક�િનકલ વે��ટલેશન િસ�ટમ, �યા ં

જ�ર� છે �યા ંગોઠવવી અને નાખંવી જોઈએ ક� �થી હવા �ૂિષત િવ�તારોમાથંી �વ�છ િવ�તારોમા ંના 

વહ�. 

 

d) મ�યા� ભોજન રાધંવા અને પીરસવા માટ� વાસણોની સફાઇ : -  

 કપડા,ં પોતા ંઅને પ�છ�ઓ- સાવરણીઓ �વા ંસફાઇના સાધનોની સફાઈ પર�પર ચેપના �ચા જોખમ 

વહન કર� છે. તેથી તેઓના ઉપયોગ પછ� તેઓને સાર� ર�તે ધોવા, સાફ કરાવા અન ે�કૂવવા જોઈએ. 

 રસોઈ િવ�તારમા ંવપરાતા ંસફાઇના સાધનોનો ઉપયોગ રસોડાના અ�ય ભાગોમા ંન કરાવો જોઇએ. 

 �વ�છ અને �યવ��થત જ�યાએ સફાઇના સાધનોને �યૂ�ના તડક� �કુાવવા જોઈએ. 

 ટ�બલ, બ�ચ અને ખોખા,ં કબાટો, �લાસ પેટ�ઓ, વગરે� �વ�છ અને �ઘુડ હોવા જોઈએ. રસોઈના વાસણો 

અને �ોકર� �વ�છ અને સાર� ��થિતમા ંહોવી જોઈએ. તે �ટૂ�લા / ચીપેલા ન હોવા જોઈએ. રસોડાના 

બધા વાસણો અને સાધનો વાપરતા ંપહ�લા ધોવા જોઈએ અને �યૂ�ના તડક� �કૂવવા જોઈએ.ધોવા 

અને જ�ંરુ�હત કરવા માટ� ��ુય�વે ગરમ પાણી (60 �ડ�ી સ�ે�સયસથી ઉપર) નો ઉપયોગ કરો. 

 

 �વ�છ કાપડનો ઉપયોગ વાસણો સાફ કરવા, હાથ સાફ કરવા અને સપાટ� સાફ કરવા માટ� કરવો 

જોઈએ. ભ�યત�ળયાની સફાઈ માટ� વપરાતા કપડાનો ઉપયોગ ટ�બલ અને કામ કરવાના �થાનની 

સપાટ�ઓ સાફ કરવા અને વાસણો સાફ કરવા માટ� થવો જોઈએ નહ�. 

 થાળ�ઓ ક� વાસણોમાથંી �ઠવાડ ક� રોટલી –ભાખર�ના �ુકડાઓ,કપ�ુ ંઅથવા વાઇપર ઉપયોગ કર�ને 

કચરાપેટ�મા ં નાખવા જોઈએ. ખા� પદાથ� અથવા કોઈપણ ખા� સામ�ી ધરાવતા ં દર�ક વાસણોને 
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�ળૂ, ગદંક� અને માખીઓથી તથા અ�ય જ�ંઓુથી સ�ંણૂ�પણ ે�રુ��ત રાખવા માટ� તેને યો�ય ર�તે 

બધં બેસતા ઢાકંણ વડ� ક� �વ�છ કાપડની �ળ� અથવા �રૂતા�માણમા ં ઉ�મ એવા બી� કોઈ 

મટ�ર�યલની �ળ� વડ� ઢાકં�ુ ંજોઈએ. 

 

e) ઉપયોગ કરતા પહ�લા અનાજ, તેલ અને ઘી તેમજ મસાલાના �ૂના �ટોકની તપાસ : -    

 શાળાઓ બધં હોવાના કારણે શાળામા ંક�ટલાક મ�હનાથી શાળામા ંપડ� રહ�લ વધે� ુ ંઅનાજ, તેલ અને 

ઘી તેમજ મસાલાઓનો ઉપયોગ તેની �ણુવ�ા અને તેની િનયત વપરાશ અવિધની ચકાસણી તથા 

તેના કાળ��વૂ�કના િનર��ણ બાદ જ ઉપયોગ થવો જોઈએ. 

 ખા� સામ�ીનો ઉપયોગ માટ� FEFO (First Expire First Out) ક� FIFO (First in, First Out) (અથા�ત �થમ 

આવેલ �થમ વાપર�ુ ં) ના િનયમ �જુબ �ટોક રોટ�શન િસ�ટમ લા� ુકરવી જોઈએ.  

 

f) શાકભા� ધોવા અને કાપવા અને અનાજ અને કઠોળ વગેર�ની સફાઈ : - 

 શાકભા�, ફળો અને નાશ પામે તેવી ચીજવ��ઓુ તા� લેવી જોઈએ અને લાબંા સમય / અવિધ 

માટ� સ�ં�હત કરવા�ુ ંટાળ�ુ ંજોઈએ. 

 એકવાર મેળવાયેલા શાકભા� તેના ઉપયોગ પહ�લા ં પાણી વડ� સ�ંણૂ�પણે સાફ કરાવા ં

જોઈએ. શાકભા�ને ગદંક� અને અ�ય �ૂષણોને �ૂર કરવા માટ� મી�ંુ અન ે હળદર / 50 પીપીએમ 

�લો�રન (અથવા સમક� સો��શુન) ના િમ�ણથી અને પીવાલાયક પાણીથી સાર� ર�તે ધોઈ શકાય 

છે. 

 અનાજ, કઠોળ ઉપયોગ કરતા ંપહ�લા ંયો�ય ર�તે ધોવા જ�ર� છે. 

 મસાલા, કઠોળ વગરે�ના આવરણ ક� બા� સીલ કર�લા પેક�જને, માલને બરણીમા ંભરતા ંપહ�લા સા� ુ

��ુત �ાવણથી સાર� ર�તે ધોવા જોઈએ, �યૂ�ના તાપમા ં �કુાવવા જોઈએ અન ે �યારબાદ ઓછામા ં

ઓછા 40 સેકંડ �ધુી સા�થુી હાથ ધોવા જોઈએ. 

 કોઈ કાચી સામ�ી અથવા ઘટક �વીકારવા જોઈએ નહ�, જો તેમા ં ક�ચડ, અિન�છનીય ��ુમ�વો, 

જ�ંનુાશકો, પ��ુચ�ક�સા દવાઓ અથવા ઝેર� વ��ઓુ, િવઘ�ટત અથવા બહારના પદાથ�નો સમાવશે 

થતો હોય. બી� શ�દોમા ંકહ�એ તો, એવી સામ�ી � સામા�ય વગ�કરણ અને / અથવા ���યા �ારા 

�વીકાય� �તર કરતા ંઉતરતી ક�ા�ુ ંહોય.  

 

g) મ�યા� ભોજનની રસોઈ :-  

 �યા ં શ� હોય �યા,ં રાધંવાની ��યા,રસોડાની અ�ય ��િૃ�ઓ વ�ચે યો�ય �તર �ળવીને થવી 

જોઈએ �મ ક� કાચા માલના �ા��તના �ે� માટ�, શાકભા� કાપવા અને અનાજ / કઠોળની સફાઇ, 

રસોઈ િવ�તાર, રાધેંલા ખા� સામ�ી રાખવાનો િવ�તાર માટ� �પ�ટ �તર હોવા  જોઈએ. 

 રસોઈયા કમ સહાયકો  ભૌિતક  �તર �ળવવા માટ� તેમના ચહ�રા એકબી�થી િવ�ુ� �દશામા ંરાખી  

કામ કર�  શક� છે. 
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h) મ�યા� ભોજન પીરસ�ુ ં  

 ભોજન પહ�લા ંઅને પછ� ભોજન ક� અને (ભોજન) પીરસવાનો િવ�તારને સાર� ર�ત ેજ�ં ુર�હત કરવો 

જોઈએ. 

 શાર��રક / સામા�જક �તરના ંિનયમો�ુ ંપાલન કરવા માટ� શાળાના બાળકોન ેઅલગ-અલગ િવભાગો 

મા ંમ�યા� ભોજન પીરસવાની સેવા થવી જોઈએ. 

 જો એક� સાથે મ�યા� ભોજન�ુ ં િવતરણ શ� ન હોય તો બાળકોને પોત-પોતાના વગ�ખડંમા ંભોજન  

પીરસી શકાય. 

 જો ક�, શાળાના ફ�ળયા  / ભોજનખડં મા ંભોજન પીરસવામા ંઆવે તો, �પ�ટ િનશાનીઓ બાળકોને 

બેસવાની �યવ�થામા ંમાગ�દશ�ન કર� શક�. 

 સી.સી.એચ.(��ુય રસોઈયા અને સહાયકો), ભોજન�ુ ં  િવતરણ કરતી વખતે �ય��તગત ર�ણા�મક 

ઉપકરણો �વા ક� હ��ડ �લો�સ, ફ�સ મા�ક, હ�ડ કવર પહ�રવા જોઈએ અને ��ૂલના બાળકોથી યો�ય 

�તર �ળવ�ુ ંજોઈએ. 

 �યાર� ભોજન પીરસા� ુ ંહોય તથા જમતા ંક� પાણી પીતા હોય ત ે િસવાય ભોજન પર�સરમા ંશાળાના ં

બાળકોએ ચહ�રા પર કાપડ / મા�ક પહ�રવા જોઇએ. 

 મ�યા� ભોજન�ુ ંતાપમાન �યાર� પીરસવામા ંઆવ,ે �યાર� ઓછામા ંઓ� ં૬૫° સે. હો�ુ ંજોઈએ તેથી, 

રા�ંયા પછ� તરત જ બાળકોને ભોજન પીરસાવ�ુ ંજોઈએ. 

 

i) મ�યા� ભોજન લેતાં પહ�લા અને પછ� શાળાના બાળકો �ારા હાથ ધોવા 

 મ�યા� ભોજન લેતા ંપહ�લા અને પછ� ઓછામા ંઓછા ૪૦ સેકંડ માટ� સા�થુી હાથ ધોવાની બાબતને 

ઉ�સાહ�ણૂ�  �ો�સાહન આપ�ુ ંજોઈએ. 

 શાળાઓએ હાથ ધોવા માટ�નો િવ�તાર  િનધા��રત કરવો જોઈએ ક� �યા ંબાળકો શાર��રક / સામા�જક 

�તર �ળવીને  તેમના હાથ ધોઇ શક�. આ હ�� ુમાટ�, સા�નુા �વાહ� સાથ ેપાણી ભેળવીને �લા��ટકની 

ખાલી બોટલો ભર� શકાય. 

 બાળકોએ ઓછામા ંઓછા ૪૦ સેકંડ �ધુી તમેના હાથ ધોવા જોઈએ. 

 િશ�કોએ કાળ��વૂ�ક હાથ ધોવાની ���યા�ુ ંિનર��ણ કર�ુ ંજોઈએ. 

 �યા ંપણ હાથ ધોવાની યો�ય �િુવધાઓ ઉપલ�ધ નથી અથવા બધા બાળકો માટ� અ�રૂતી છે, �યા ં

ડોલ  અને મગ નો ઉપયોગ ઉપલ�ધ �િુવધાઓની �રૂવણી માટ� થઈ શક� છે. 

 

j) પીવાનાં પાણીનો �રૂવઠો 

 શાળાના ં પ�રસરમા ં પીવાલાયક પાણીનો સતત �રૂવઠો �િુનિ�ત કરવો જોઇએ. અ�રૂતા પાણી 

�રૂવઠાના �ક�સામા,ં ભોજન અથવા ધોવાના પાણી  માટ� યો�ય સ�ંહની �યવ�થા કરવી જોઈએ. 

શાકભા�  સાફ કરવા, ધોવા અને તૈયાર કરવા માટ� ઉપયોગમા ં લવેા� ુ ં પાણી પીવા યો�ય હો�ુ ં 

જોઈએ. 

 જો પાણી સ�ંહ કરવાની ટાકં� ઉપલ�ધ હોય તો, શાળાઓ ફર� શ� કરતા પહ�લા તે સાર� ર�તે સાફ 

કરવી જોઈએ અને સમય-ેસમયે સાફ કરવી જોઈએ. 

 પીવાલાયક પાણીના પાઈપ ન પીવાલાયક પાણીના પાઈપથી  �પ�ટપણ ે�ુદા હોવા જોઈએ. 
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k) કચરા�ુ ંસચંાલન 

 કચરાના િનકાલ માટ�ની �રૂતી �યવ�થા અને �િુવધાઓ �રૂ� પાડવી જોઇએ અને ભોજન  અથવા 

પીવાલાયક પાણીના �રુવઠાન ે�ૂિષત થવા�ુ ંજોખમ �ૂર થાય તે ર�તે તે�ુ ં િનમા�ણ થ�ુ ંજોઈએ. 

 કચરાનો સ�ંહ / ટાકં�ઓ એવી ર�તે ��થત હોવી જોઈએ ક� તે ખોરાકની ���યા, સ�ંહ�થાનના �થળો, 

રસોડાની �દર અને બહારના વાતાવરણન ે�ૂિષત ન કર� અને કચરો ઢંકાયેલી ટાકં�મા ંરાખવો જોઈએ 

અને િનયિમત �તરાલમા ંતેનો િનકાલ કરવો જોઈએ. 

 કચરાનો સમયાતંર� િનકાલ ફર�જયાત કરવો . 

 ખોરાકના કચરાના સચંાલન માટ� વમ�-ક�પો��ટ�ગ(ખાતર બનાવવાની ���યા) �વા ઇકો ���ડલી 

પગલાઓને �ો�સા�હત કર� શકાય છે. 

 સબંિંધત રા�યો / ક���શાિસત �દ�શોના ખોરાકના કચરાના સચંાલનના િનયમો�ુ ં પાલન તમામ 

શાળાઓ �ારા કરવામા ંઆવશે. 

 

l) સહભાગીઓને સામેલ કરવા  

 �વત�માન સજંોગોમા ં માતા-િપતા, સ�દુાય, એસ.એમ.સી. સ�યો અને િશ�કોની સ��ય હકારા�મક 

ભાગીદાર� બાળકોને સલામત અને આરો�ય�દ ર�તે પોષક ભોજન �રૂા પાડવામા ંિનણા�યક છે. 

  આ �દશાિનદ�શોને અસરકારક ર�તે અમલમાં લાવવા માટ�, રા�ય અને ક���શાિસત �દ�શોને સલાહ 

આપવામા ં આવે છે ક� આ માગ�દિશ�કાઓના આધાર� �થાિનક ભાષામા ં તેમની પોતાની િવગતવાર 

એસ.ઓ.પી. તૈયાર કર�  અને શાળામાં ગરમ મ�યા� ભોજનની શ�આત પહ�લા,ં િશ�કો અને રસોયાની 

તાલીમ ગોઠવે.  
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ભાગ: ૨ 

 

 

શાર��રક અને સામા�જક �તર સાથે અ�યયન 
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IV. ઈ��છત અ�યયન િન�પિ� �ા�ત કરવા અ�યાપન, અ�યયન અને ��ૂયાકંનને �નુઃ �યા�યાિયત 

કરવા. 

ઓનલાઇન / �ૂરવત� િશ�ણ એ િશ�ણની �થમ પસદંગીની ર�ત તર�ક� ચા� ુ રહ�શે અને તેને �ો�સાહન 

આપ�ુ ંજોઈએ. જો ક�, શાળાઓના ં�બ� િશ�ણ અને ઓનલાઇન િશ�ણ માટ� નીચેની એસ.ઓ.પી. અ�સુર� 

અ�સુર� શકાશે:  

A. શાળા ફર� શ� કરતા ંપહ�લા ં                                                                                                                                         . 

a) અ�યાપન-અ�યયનની તૈયાર�: િશ�ણના ંઅ�યયન િન�પિ�ઓ પર �યાન ક����ત કર�ને આખા વષ� માટ� 

��િૃ�ઓ�ુ ંએક �યાપક વૈક��પક ક�લે�ડર બનાવ�ુ.ં 

• શાળા અને ઘરની વ�ચનેા �ુલ શાળાના સમયને િવભા�જત કરવા�ુ ં રા�યો િવચાર� શક� છે. તે 

�ચૂવવામા ંઆવે છે ક� નીચે �જુબ િવચારણા કર� શકાય. 

(i) શાળાએ કલાકોની સ�ંયા 

(ii) હોમ ��ૂલના કલાકો (સ��ય િશ�ણ) પર િવતાવલેા કલાકો ની સ�ંયા  

(iii) શાર��રક અને માનિસક ર�ત ે�વ�થ રાખવા માટ� િવતાવેલા કલાકો ની સ�ંયા  

(iv) કલા, અને કલા-એક�કરણ સાથે સબંિંધત રચના�મક ��િૃ�ઓ પર િવતાવેલા કલાકો ની સ�ંયા  

 

 રા�યો / ક���શાિસત �દ�શો  અ�યાસ�મને 3 ઘટકોમા ંતક�સગંત બનાવવા�ુ ંિવચાર� શક� છે: 

(i) વગ�ખડંમા ંપાઠ – આવ�યક િવષયો, � સમજવા માટ� િવભાવના�મક ર�તે ��ુક�લ છે તેવા પાઠને  

સમાિવ�ટ કર� શક�  

(ii) �વ-અ�યયન પાઠ - �મા ં સમજવા માટ� આવ�યક પરં� ુ િવભાવના�મક ર�તે સરળ હોઈ તનેે 

સામેલ કર� શક� છે 

(iii) અ�યાસ�મ અથવા અ�યયન પ�રણામના ��ુય �ે�નો ભાગ નથી - �ને આ વષ� બા�ુમા ંરાખી 

શકાય 

�ાથિમક �તર માટ�, ઉપલ�ધ શૈ��ણક �દવસોની સ�ંયાના આધાર� શાળાના �તર� રાહત આપવામા ં

આવી શક� છે. મા�યિમક તથા ઉ�ચતર મા�યિમક �તર માટ�, સબંિંધત બોડ�ને તેમના અ�યાસ�મની 

�નુ:િવ�ચારણા �યાનમા ંલેવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે. 

 

 શૈ��ણક ક�લ�ેડર ઉભી થયેલી આ પ�ર��થિત અ�સુાર આખા વષ� માટ� ફર�થી ગોઠવવામા ંઆવી શક� 

છે. સબંિંધત િશ�ણ િનયામક તરફથી �ા�ત માગ�દિશ�કા �જુબ �યાપક શૈ��ણક યોજના તૈયાર કર� 

શકાય છે. 

 શાળા ક�લે�ડરમા ંથીમ-આધા�રત કોસ�ન ેબદલે અ�યયન િન�પિ� -આધા�રત બનાવવાની જ�ર છે; 

િમિ�ત / વૈિવ�યસભર અ�યયન ર�ત માટ� શાળાના �તર� િવક����ત આયોજન હોઈ શક� છે, અને 

બાળકોના ��ૂયાકંન �ગેની �પ�ટ નીિત પણ હોઈ શક� છે. 
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 �યાપક શ�ૈ�ણક યોજનામા ંશાળામા ંઆવર� લેવાના િવષયો અને િવ�ાથ�ઓને ઘર� આવર� લેવાતી 

��િૃ�ઓ તેમજ ��ૂયાકંનની યો�ય પ�િતઓ અને �િવિધ સાથે �પ�ટપણ ેદશા�વ�ુ ંજોઈએ. 

 એન.સી.ઇ.આર.ટ�. �ારા તયૈાર કર�લ વૈક��પક શૈ��ણક ક�લે�ડર ની માગ�દિશ�કાને આ યોજના અ�સુર� 

શક� છે. 

વત�માન રોગચાળાની પ�ર��થિતને જોતા,ં ઓનલાઇન િશ�ણ અને ઇ�ટરનેટ કને��ટિવટ� માટ�ના 

ઇ��ા���ચરની અસમાન એ�સેસ અને તમામ માતાિપતા પાસે �માટ�  ફોનની �બનઉપલ�ધતાને 

જોતા,એન.સી.ઇ.આર.ટ�. એ વૈક��પક શૈ��ણક ક�લે�ડર અમલમાં ��ુ ુ ં છે. � ફ�ત બાળક અથવા 

માતાિપતાના િશ�ક સાથેના જોડાણ માટ� �ળૂ�તૂ (સાદા) મોબાઇલની અપે�ા રાખે છે. �થી િશ�ક 

શ�આતમા ંમાતાિપતા અથવા િવ�ાથ�ને માગ�દશ�ન આપી શક�. બાદમા,ં િવ�ાથ�ઓ માતાિપતા અથવા 

ભાઈ-બહ�નોની મદદથી �વ-અ�યયન કર� શક� છે. 

વૈક��પક એક�ડ�િમક ક�લે�ડર બ�િુવધ િશ�ણશા�-માગ�દિશ�ત િશ�ણ પર આધા�રત છે � પછ� �વ-

અ�યયનને અ�સુર� છે  અને તે વેબ �લ�ક http://ncert.nic.in/aac.html પર ઉપલ�ધ છે 

 

 દર�ક વગ�ખડં  માટ� મનોરંજક ��િૃ�ઓ�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવી શક� છે. કારણ ક� િવ�ાથ�ઓ 

કદાચ રમવા માટ� બહાર ન જઇ શક�. 

 િશ�ણશા�ની એવી બાબતો સામેલ હોઈ શક� છે � બાળકોના અ�ભુવ સાથે વગ�ખડંની ��િૃ�ઓને 

જોડવા પર ભાર �કૂ� છે અથવા તઓે કોિવડ-19 પ�ર��થિતમા ંરો�જ�દા �વનમા ંમેળવે છે. ઉદાહરણ 

તર�ક�, કોિવડ-19 સાવચેતીને લગતા વય યો�ય ��િૃત પો�ટરો તૈયાર કર� દર�ક વગ�ખડંમા ં�દિશ�ત 

કરવાના રહ�શે. આ પો�ટરો �થાિનક ભાષા / �હ�દ� / ��ે� અથવા આ બધી ભાષાઓમા ંહોઈ શક� 

છે. આલેખ સાથે સકંળાયલેા ક�ટલાક પો�ટરો, કોરોના ક�વી ર�તે ફ�લાય છે, તેના ડ�ટા ફ�ત ��િૃત માટ� 

જ ઉપયોગી હોઈ શકતા નથી, પરં� ુઉ�ચ વગ�મા ંિશ�ણ સાધન તર�ક� પણ ઉપયોગ મા ંલઇ શકાય 

છે. આ (��િૃતઓ) િશ�કોને પયા�વરણીય અ�યાસ, ભાષાઓ, ગ�ણત અને િવ�ાન �વા િવષય �ે�ો 

સાથે િવ�ાથ�ઓના �દવસના અ�ભુવોને જોડવામા ંમદદ કરશે. 

 �યાર� પણ શ� હોય �યાર� શાળાઓ �ારા આ મા�યમ પર િશ�કો �ારા સા�દુાિયક ર��ડયો અને 

ઓ�ડઓના વગ� માટ�ની �યવ�થા કર� શકાય છે. 

 ર�સીવ -ઓ�લી -ટિમ�ન�સ (આર.ઓ.ટ�.), ટ��લિવઝન, �ો��ટર, ક���ટુર, વગરે� જો ઉપલ�ધ હોય તો, 

શાળા ફર� શ� કરતા પહ�લા સમારકામ અને કાય�રત કર� શકાય છે. િશ�કોની અછતની ��થિતમા ં

િવ�ાથ�ઓ આ ગે��સ સાથે �ય�ત રહ� શક� છે. 

 ��ૂયાકંન યોજનાઓ તેની ��ુય િનદ�શક બાબતો સાથે તૈયાર કર� શકાય છે. 

 પખવાડ�ક પર��ણ, મ�ય-ગાળાના અને �િતમ પર��ાઓના �વ�પો પ�ર��થિતની માગં �માણે અને 

�દવસોની સ�ંયા અન ે�ધુાર�લ પાઠય�મને �યાનમા ંરાખીને બનાવવામા ંઆવી શક� છે. 

 એ સલાહ�ણૂ� છે ક� શાળાએ િવ�ાથ�ઓની ભાવના�મક �ખુાકાર�ની ખાતર� કરવા માટ� શાળાઓ 

ફર�થી ચા� ુ કરવાના �થમ બે-�ણ અઠવા�ડયામા ં િવ�ાથ�ના અ�યયનના ��ૂયાકંનની કોઈપણ 

યોજના ન કરવી જોઈએ. 
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 વધારામા,ં િવધાથ�ઓ હોમ લિન�ગ �ારા ક�ટ�ુ ં �હણ ક�ુ� તે �ણવા માટ� પરંપરાગત ��ૂયાકંન 

પ�િતના �થાને તણાવ��ુત ��ૂયાકંન પ�િત�ુ ંઆયોજન કર� શકાય.  

 પરંપરાગત ��ૂયાકંન પ�િત �વી ક� કાગળ પે��સલ �ારા ��ૂયાકંન કરવાના બદલ ેઅ�ભનય, ��ૃય 

િનદ�શન, વગ�ખડંમા ં ��વઝ, કોયડા અને રમતો, �ોશર �ડઝાઇિન�ગ, ���િુતઓ, જન�લ, પોટ�ફો�લયો, 

વગરે�ના �પે ��ૂયાકંન કર� શકાય. 

B.  શાળાઓ �નુ: શ� થયા બાદ  

a) અ�યાપન-અ�યયનની ���યા: શાળા અને વગ�ખડં�ુ ં વાતાવરણ શીખનારને અ��ુળૂ હોય એ�ુ ં

બનાવ�ુ.ં 

 શાળા ��ૂયા બાદ, શાળામા ંિવ�ાથ�ઓના �નુ:જોડાણને અ�તા પર લઈ શકાય છે. 

 િશ�કોએ િવ�ાથ�ઓને કોિવડ-19 સાથે સબંિંધત ખોટ� ગેરસમજ,સામા�જક મા�યતાઓ, અને એના 

ભય�થાનો િવશ ેસમજ આપવી જોઇએ. 

 કોિવડ-19 ની પ�ર��થિત કા�મૂા ંના આવ ે�યા ં�ધુી િવ�ાથ�ઓને હાજર�મા ં�ટછાટ આપવી જોઈએ. 

દર�ક વગ�ખડંમા ંિવ�ાથ�ઓને શાળામા ં�વેશ કરવા �ગે /બહાર જવા �ગ ે/શાળામા ંશૈ��ણક કાય� 

માટ�નો સમય �ગે `�ુ ંકર�ું̀  અને `�ુ ંના કર�ું̀  એ �ગે �િત�ા લવેા માટ� તેમને �ો�સા�હત કરવા. 

�થી તે શાળા સમય બાદ પોતાના ઘર� પણ ત�ેુ ંઅમલીકરણ કર� શક�.  

 શાર��રક અને  સામા�જક �તર �ળવીન ે બાળકોના આરો�ય, સામા�જક અને ભાવના�મક 

લાગણીઓની કાળ� લેવી જોઈએ. 

 કોિવડ-19 નો વાયરસ ફ�લાવા�ુ ં જોખમ ઘટાડવામા ં બાળકો એકબી�ને ક�વી ર�તે મદદ કરશે ત ે

સમ�વી શકાય છે. �ના માટ� બાળકોને ��ુતકો અને િશ�ણ ને લગતી કોઈપણ ચીજવ��નુી આપલે 

ન કરવા સમ�વવા જોઈએ. બાળકો માટ� શ�આતના �દવસોમા ં િનયિમત�પે (થોડા �દવસો માટ�) 

કોિવડ-19 ને લગતી ��િૃત િવકસાવવા ‘મોક ��લ�ુ’ં  આયોજન કર�ુ ંએ �હતાવહ છે. 

 બાળકોને �ચ�તા ��ુત કરવા માટ� વગ�ખડંમા ંયોગ સાથ ેસકંળાયલેી કસરતો કરવી શકાય છે. ઉદાહરણ 

તર�ક�: 

 �ાથિમક િશ�ણ લેતા ં બાળકોને હળવી યો�ગક કસરતો કરાવી શકાય �વી ક� માથા અન ે

ખભાના ભાગને હળવી ર�તે ગોળ-ગોળ ફ�રવવા, હાથ વડ� પગના ��ઠૂાને �પશ� કરવો.  

 ધોરણ 6 થી ઉપરના બાળકો માટ� ક�ટલાક સરળ આસનો �વા ક�, તાડાસન, વ�ાસન કરાવી 

શકાય છે.  

 કોિવડ – 19 ની ગાઈડ લાઇન �માણે જો યો�ય બેઠક �યવ�થા ઉપલ�ધ હોય તો ધોરણ 6 થી 

ઉપરના બાળકોને  �વ��તકાસન, વ�ાસન વગરે� કરાવી શકાય છે.  

 કપાલભાતી, અ�લુોમ-િવલોમ, �ાણાયામ �વી �સનને લગતી અ�ય ���યાઓ પણ યો� 

શકાય.  
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 ભાષાઓ, િવ�ાન અન ેસામા�જક િવ�ાન, કલા �વા િવિવધ િવષયોના મા�યમથી બાળકોને કોિવડ-19 

રોગચાળા િવશે સમજ આપી શકાય છે; અહ� એના ક�ટલાક ઉદાહરણો છે: 

 પો�ટર, િવઝ�અુલ, િવ�ડઓ અથવા અ�ય સચંારના મા�યમો �ારા બાળકોને પોતાને ચેપ ન 

લાગે તનેી �ણકાર� અને ખોટા સમાચારોથી �ૂર કઈ ર�તે રહ�� ુ ંએ શીખવવા માટ� ઉપયોગ કર� 

શકાય. 

 ઓછામા ઓછ� 40 સેકંડ �ધુી સાર� ર�તે  હાથ ધોવાની પ�ધિતઓને �ો�સાહન આપવી 

(શાળાએ પહ��યા પછ� સા�થુી હાથ ધોવા, ટોઇલેટમા ંગયા પછ�, ખોરાક લેતા ંપહ�લા,ં કચરો 

ઉપાડતા,ં પાળ�ુ ં�ાણી ક� અ�ય �ાણીઓને �પશ� કરતા, ખાસંી અને છ�ક ખાતા, બીમાર લોકોની  

સભંાળ રાખતા ં હાથ ધોવા) અને તેમન ે સા�નુી બનાવટ અને તે ક�વી ર�તે વાયરસથી 

�વા�નુો નાશ કરવામા ંસ�મ છે તે �ગે ��તૃ કરવા. 

 તાજો ઘર� રાધેંલો ખોરાક, ફળો, અને િનયિમત યોગ કરવાથી રોગ�િતકારક શ��તમા ંવધારો કર� 

છે એ સમ�વ�ુ.ં 

 શૌચાલયનો યો�ય અને આરો�ય�દ ઉપયોગ, અને તે યો�ય ર�તે ઉપયોગ ના કરાય તો રોગ 

ફ�લાવવામા ંતે ક�વી ર�તે સહાય કર� છે એ સમ�વ�ુ.ં 

 લોકડાઉન સમયના તેમના અ�ભુવ ર�ૂ કર� અને શાર��રક / સામા�જક �તર રાખવાના 

મહ�વને સમ�. 

 બાળકોને પોતાન ેઅને તેમના પ�રવારોને �રુ��ત રાખવા માટ� જ�ર� તમામ મહ�વ�ણૂ� મા�હતી 

�રૂ� પાડો. આમ માટ� બાળકો સાથે અને તેમના માતાિપતા સાથે ‘આપણી આસપાસ કામ કરતા 

લોકો`- િવષય પર ચચા� કર� શકાય. આ િવષય વગ� 3 થી 8 મા ં પયા�વરણ અન ેસામા�જક 

િવ�ાનના િવષયના મા�યમ �ારા સમજઆપી શકાય. 

  

ઉદાહરણ તર�ક�; 

 �ાથિમક તબ�ે બાળકો સાથે નીચે �જુબ ચચા� થઈ શક� છે: 

 કોઈ બતાવી શક� ક� આપણે ક�વી ર�તે ઉધરસ ખાઈએ છ�એ ?(અથવા િશ�ક િનદશ�ન કર� શક� છે) 

 તેણે / તેણીએ તે યો�ય ર�તે ક�ુ� છે? 

 હા! �ુ ંતમે બધાને આ ર�તે ઉધરસ આવે છે? 

 ના, તે ક�મ ખો�ંુ છે? 

 ખાસંી વખતે આપણે મ� ક�મ ઢાકં�એ છ�એ? 

 છ�કતી વખતે, આપણે �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ? 

 આપણે આજકાલ મા�કનો ઉપયોગ ક�મ કર�એ છ�એ? અથવા આપણે દરરોજ મા�કનો ઉપયોગ ક�મ કર�એ છ�એ? 

 �ુ ંતમાર� પાસે હાલની પ�ર��થિતને લગતા કોઈ ��ો/�ુજંવણ છે?  

(િશ�કો ચચા� શ� કર� શક� અને બાળકોની ભાગીદાર�, �ુ�ચ અને તેઓ બહારથી મેળવેલી મા�હતી�ુ ંઅવલોકન 

કર� શક� છે. િશ�ક� દર�ક િવ�ાથ�ને નીચેના ��ુાઓ પર અવલોકન કર�ુ ંઆવ�યક છે- 

1) ચચા�મા ંભાગ લેવો 

2) રસની મા�ા  

3) ભય / �ચ�તા  

4) કોરોના વાયરસના ફ�લાવા �ગે સભાનતા   

5) કોરોના ચેપ��ત લોકોને બચાવવા માટ� કાય� કરવાની જ��રયાત અ�ભુવવી  
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6) તેમના �તર� લેવાતા તેમના પગલા ં

ક�ટલાક િવષય-િવશેષ ��ુાઓ તૈયાર કરવાથી, િશ�કોને વગ�ને સામેલ કરવામા ં અને બાળકોની અ�યયન 

િન�પિ�ઓ�ુ ં��ૂયાકંન કરવામા ંપણ મદદ કરશે. 

 
 

 �યાર� િવ�ાથ�ઓ હાલની પ�ર��થિત સાથે અને િશ�કો અને સાથીદારો સાથે  શાળામા ંઅ��ૂુળતા 

અ�ભુવવા લાગ,ે �યાર� િશ�કો અ�યયન િન�પિ�ઓ પર �યાન ક����ત કર�ને  અ�યાસ�મ આધાર�ત 

િશ�ણના અ�યયનની ���યા શ� કર� શક� છે. 

 

b) િવ�ાથ�ઓ �યાર� શાળામા ંહોય �યાર� અ�યયન- અ�યાપન ��કયા  

 

 િશ�કોએ વગ�ખડંમા ંઇ�ફોમ�શન અને ટ��નોલૉ�નો ઉપયોગ કરવાની આવડત ક�ળવી લેવી જોઈએ. 

આ માટ� તાલીમના મોડ��ુસ તૈયાર કર� શકાય.   

 �યા ં�ધુી રોગચાળાની ��થિત સમા�ત ન થાય �યા ં�ધુી તમામ િવ�ાથ�ઓ શાળામા ંિનયિમત હાજર 

ના રહ� શક� એ શ� છે. આથી, િશ�કોએ વગ�ખડં અન ેએની સાથે સાથે ઘર� અ�યયનમા ંિવ�ાથ�ઓ 

સાથે ફોલોઅપ કરવા માટ� તૈયાર રહ�� ુ ં જોઈએ, અને એ �માણે એમને અ�યયનની પ�ધિતન ે

અપનાવવી જોઈએ.    

 શ�આતમા ંજ, િશ�કોએ િવ�ાથ�ઓ સાથે અ�યાસ�મ, અપનાવવામા ંઆવનાર અ�યયનની પ�ધિત 

[�બ� �ચૂનો/�ય��તગત કાય� ક� પોટ�ફો�લઓ/�ૂથ આધા�રત �ો��ટ વક� /�ૂથ ���િુતઓ, વગેર�], 

આ માટ� જ�ર� સમય, શાળા આધા�રત ��ૂયાકંન માટ� તાર�ખો, િવરામ, વગેર�ના સચંાલન માટ�ની 

�દશા િનદ�શોની �પ�ટ ચચા� કરવી જોઈએ  

 િશ�કોએ એ િવષયવ�� ુઅને ��ુાઓ ક� � વગ�ખડંમા/ં��િૃ�ઓ દરિમયાન અને � સમ�વવાની 

જ�ર છે તે ��ુાઓ અન ેિવ�ાથ�ઓ ઘેરબેઠા ંતૈયાર કરવાના છે ત ે��ુાઓ ક� ��ુ ં��ૂયાકંન શાળા �ારા 

થવા�ુ ંછે તનેી �પ�ટતા પણ કરવી જોઈએ.   

 અ�યયનના �ોતોનો વૈિવ�યસભર ઉપયોગને  શાર��રક/સામા�જક �તર અને બી� સલામતીના 

ધોરણોને નજરમા ં રાખીને હાથ ધરવા પડશ.ે  આ �ોતોમા ં  �ે�ઠ અ�યયન અને િશ�ણ પ�ધિત, 

�વઅ�યયન પોથી અને વક�શીટનો ઉપયોગ, વગ�ખડંમા ં ટ��નોલો� આધા�રત �ોતોનો ઉપયોગ, 

માતાિપતા/દાદા-દાદ�/ મોટા ભાઈ બહ�નોને શીખવવા માટ� તૈયાર કરવા, સમાજના �વયસેંવકોની  

સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો �વાનો સમાવેશ થઈ શક� છે.  

 વગ�ખડંમા ંસહયોગી િશ�ણ પર વ� ુભાર રહ�વો જોઈએ. આ બાળકોની માનિસક �વા��ય પર પણ 

સકારા�મક અસર કરશે.  

 માતાિપતા તરફથી સતત �િતભાવ મળ� રહ� એ માટ� િવિવધ પ�િતઓ ઊભી કરવી જોઈએ. 

 અ�યાપન અને અ�યયન ���યાઓમા ં�વન કૌશ�ય સકંળાયે�ુ ંહો�ુ ંજોઈએ, �મ ક�, 

 આ�, પહ�લા ં કરતા ં �વન કૌશ�યોની વધાર� જ�ર િશ�ણમા ં રહ�શે. �મ ક�, �ૂથ ર�ૂઆતો �ારા 

વાતચીત અને સહકાર શીખવાની પ�િત તર�ક� િવકસાવી શકાય છે. સ�ના�મકતા અને િનણા�યક 

િવચારસરણી �ુશળતા િવિશ�ટ ઘરકામ, �ો��ટ કાય�, વગરે� િવકસાવી શકાય છે. 

 ચીલાચા� ુઘરકામ સ�પવાની પ�ધિતને �ો�સાહન ન આપ�ુ ંજોઈએ; તેના બદલે બાળકની �જ�ાસા 

અને સમ�યા હલ કરવાની �મતાઓનો િવકાસ કર� એવા કાય�ને �ો�સા�હત કરવા જોઈએ. દાખલા 
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તર�ક�, વૈિવ�ય એ એક િવષયવ�� ુ છે, � િવષયના �ે�ો અને વગ�ખડંથી ઉપર છે. આવા �ક�સામા ં

વગ�મા ંિવ�યાથ�ઓના બનલેા �ુથો વ�ચે ઘરકામ હોઈ શક� છે. 

 તેવી જ ર�તે, રાસાય�ણક �િત��યાઓ, ��ુુ�વાકષ�ણ કાયદાઓ વગરે�ની િવભાવનાઓ િશ�ક �ારા એક 

�યાલ તર�ક� ર�ૂ કર� શકાય અને પછ�થી �ો���સ અને એસાઈમે�ટ ઘર� પણ કર� શકાય છે. 

 

c) િવશેષ જ��રયાતવાળા બાળકોને અ�ય બાળકોની સાથે સબંોધવા 

 સૌથી સવંદેનશીલ િવ�ાથ�ઓની જ��રયાતોન ે �ાધા�ય આપવા માટ� (ઘરિવહોણા / �થળાતંર 

કરાયેલા િવ�ાથ�ઓ, �દ�યાગં બાળકો, અને કૌ�ંુ�બક ��ૃ� ુઅથવા હો��પટલમા ંદાખલ થક� કોિવડ -19 

�ારા સીધા �ભાિવત િવ�ાથ�ઓ) પર �યાન ક����ત કરો. 

 સીડ���એુસએનની જ��રયાત �જુબ સહાયક ઉપકરણો અને શીખવાની સામ�ીની જોગવાઈની 

ખાતર� કરવી. 

 ખાતર� કરો ક� સલામતી માગ�દિશ�કા બધા બાળકોની જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા માટ� બ�િુવધ અને 

એ�સેિસબલ ફોમ��સમા ંશ� હોય �યા ંબધે ઉપલ�ધ હોય, �મ ક� 

 �એડ���એુસ સો�ટવરે, �ધ અથવા ઓછ� ���ટ ધરાવતા બાળકો માટ� મોટ� િ��ટ  

 બૌ��ક અ�મતાઓ ધરાવતા બાળકો માટ� વાચંવા માટ� સરળ મટ��રયલ 

 �ડ�જટલ ફોમ��સમા ં ��ુતક 

 સાભંળવાની તકલીફવાળા બાળકો માટ� સકં�તની ભાષા 

 સહાયક તકિનકો �મ ક� ���ન વાચકોનો ઉપયોગ કરવા માટ� એ�સેિસબ વેબ સામ�ી 

 આરો�યસે� ુ �વી કોિવડ 19 સબંિંધત ઉપયોગી એ��લક�શનો, ���ન ર��ડ�ગ સો�ટવેર �વી 

સહાયક તકનીક�ઓ સાથે ઉપયોગી છે.   

 વેબ ��ૃઠો, �ડ�જટલ દ�તાવેજો અને એ��લક�શન  વપરાશકતા� ઇ�ટરફ�સ માટ� સામ�ી 

એ�સેિસ�બલીટ� ગાઇડલાઇ�સ 2.1 (ડ���સુીએ� 2.1) ને �િુનિ�ત કરો.   

 એનસીઇઆરટ� વેબસાઇટ પર િન:��ુક ઓનલાઇન સસંાધનોનો ઉપયોગ "એ�સેિસ�બલીટ�" 

(http://www.ncert.nic.in/accesstoedu.html)  હ�ઠળ શાળાના પાઠ��મના �ચ�માં ઉપયોગ. 

 Barkhaa: UDL અને IE પર આધા�રત બધા માટ� વાચંન �ેણી  િસ�ાતં.  આ વાતા�ઓન ે

�ાથિમક અન ેઉ�ચ�ર �ાથિમક �તર� પાઠય��ુતકોની સામ�ી સાથે જોડ� શકાય છે. 

 ઇ-પાઠશાળા �ડ�જટલ પાઠય��ુતકો (વગ� 1- 12) બધા િવષયોમા.ં 

 ઇ-પાઠશાળા મોબાઇલ એ��લક�શન- િવઝ�અુલ ખામી વાળા બાળકો માટ� "ટ���ટ � ૂ �પીચ 

(TTS)"   

 ઇ-પાઠશાળા મોબાઇલ �ક�નર એ��લક�શન. 

 સમિપ�ત એ��લક�શન �ારા ઇ-પાઠશાળા AR / VR �ો�ામ  

 ઓ�ડઓ �ો�ા�સ સાથે �પશ� નકશા �કુ 

 ઓ�ડઓ (�વિન) ��ુતકો 
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 મા�યિમક અને ઉ�ચ�ર  મા�યિમક ક�ાના �ૃ��ટહ�ન અને બિધર િવ�ાથ�ઓ માટ� એનઆઈઓએસ �ારા તૈયાર 

કર�લી સામ�ીનો ઉપયોગ કરો.  

 � બાળકો તેમની નબળાઇને કારણે �સન અથવા અ�ય �વા��ય સબંધંી ��ુક�લીઓને લીધે ચેપ 

લાગવા માટ� વ� ુસવંેદનશીલ હોય છે. તેમને તેના િનવારક પગલા ં�ગે �ણકાર� આપો. 

 �ને �રુ�ા અને સહાયની જ�ર હોય તેવા ચો�સ માનિસક-સામા�જક જ��રયાતવાળા બાળકોને 

ઓળખવા અને સહાય આપવા માટ� સ�મ બનાવવા માટ� શાળાના િશ�કો અને અ�ય કમ�ચાર�ઓન ે

તકલીફ/બીમાર�ના �ચ�ો �ગે તાલીમ આપો. 

  

d) િવ�ાથ�ઓને ઘેરબેઠા ંઅ�યયન માટ� તૈયાર કરો  

 રા�ય / ક���શાિસત �દ�શના િનણ�ય �જુબ ન�ધાયેલ િવ�ાથ�ઓનો �િશક ભાગ રોટ�શનલ ધોરણે 

શાળામા ં જઇ શક� છે, તેથી, તે મહ�વ�ુ ં છે ક� તમામ િવ�ાથ�ઓ પાસે તેમની પાઠય��ુતકો તમેજ 

અ�યાસ�મની િવગતો હોય.   

 િશ�કો અને માતાિપતા / િવ�ાથ�ઓ પાસે અઠવા�ડયામા ંઓછામા ંઓછા 2 થી 3 વખત �ુદા �ુદા 

�કારનો સવંાદ હોવો આવ�યક છે. 

 �લે�ડ�ડ લિન�ગ/સિંમિ�ત અ�ભગમનો ઉપયોગ કરવો હોય તો, િવ�ાથ�ઓએ આ મોડ�લને સપોટ� 

આપવા માટ� િવિવધ તકનીક� સાધનોની જ�ર પડશે.   

 PRAGYATA માગ�દિશ�કા �જુબ �ડ�જટલ અને ઓનલાઇન િશ�ણ �ગેની માગ�દિશ�કાનો ઉપયોગ 

િશ�કો અને િવ�ાથ�ઓન ેઆ સદંભ� કર� શક� છે.   

 જો રા�ય / ક���શાિસત �દ�શ પાસે એન��ઈઝડ પાઠ���ુતકો ઉપલ�ધ છે, તો િવ�ાથ�ઓ અન ે

માતાિપતાને �ણકાર� આપવી ક� QR અને DIKSHA પરની ઇ-સામ�ી ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ કરવી અન ે

તેનો ઓફલાઇન મોડમા ંઉપયોગ ક�વી ર�તે કરવો. 

 

 

 

 

 

 �ો��ટ-આધા�રત �વા�યાય, પોટ�ફો�લયોના, સ�ના�મક કાય�, વગરે� એ ઘર�થી  િશ�ણ મેળવવાનો 

�ે�ઠ માગ� છે.  આગળના ફકરામા ંવ� ુિવગતો આપવામા ંઆવી છે.  

 �ૂરના અન ે�ત�રક ભાગોમા ં�યા ંકોઈ ઇ�ટરનેટ / મોબાઇલ / ટ�વી નેટવક� નથી �યા ંઓ�ડઓ-

િવઝ�અુલ ઇ-સામ�ી પેન �ાઇ�સ, સીડ� વગેર� પર લોડ કર� શકાય છે.   

 

e) �ો�કટ વક� , �વા�યાય િશ�કો અને માતા-િપતાના માગ�દશ�ન હ�ઠળ ઘર� જ સ�પવામા ંઆવશે. 

 િશ�કો િવિવધ થી�સ પસદં કર� શક� છે �ના પર િવ�ાથ�ઓ �ારા માતા-િપતાના સહકારથી 

�તરશાખાક�ય અને મ��ટ�ડિસ�લીનર� �ો��ટ કાય� અને સ�પણી કરવામા ંઆવ ેછે. 

 અ�યયનની ખાતર� કરવા વ� ુસ�ના�મક પ�િતઓનો ઉપયોગ કર� શકાય, ઉદાહરણ તર�ક� - 

 

NCERT એ PRAGYATA � �ડ�જટલ અને ઓનલાઈન િશ�ણ માટ� માગ�દિશ�કા િવકિસત કર� છે, � 

િશ�કો અને િવ�ાથ�ઓ માટ� ઓનલાઇન િશ�ણમા ં ક�વી ર�તે આગળ વધ�ુ ં તે �ગે ઉપયોગી 

મા�હતી આપવામા ં આવી છે. આ �દશાિનદ�શોમા ં ભારત અને િવદ�શમા ં ઉપલ�ધ ઓનલાઇન 

સસંાધનોની સ�ંયાબધં યાદ��ુ ં સકંલન પણ કરવામા ં આ��ુ ં છે. આને MHRD અને NCERT 

વેબસાઇટ પર ઉપલ�ધ કરાવવામા ંઆવશે.   
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 તમાર� માતાના કામકાજના �થળનો અ�ભુવ અથવા ઘરના અ�ભુવોનો ઈ�ટર�� ુલેવો અને 

ર�કોડ� કરવો, ર�કો�ડ�ગ સાભંળ�ુ ંઅને તેના ��ુય ��ુાઓ લખવા (ધોરણ 6 થી 8 ના િવ�ાથ�ઓ 

માટ�) �હ�દ�, ઉ�ૂ� , ��ે�, સામા�જક િવ�ાન વગેર� િવષયોમા ંઆ ��િૃ� કર� શકાય. 

 છે�લા એક મ�હનાનો ઘરના ખચ�નો ચાટ� બનાવવો િવિવધવ�� ુપાછળ ખચા�યેલ �િપયા અને 

બચતની ન�ધ કર� સારાશં લખી શકાય. પછ�ના મ�હનામા ં ખચ�મા ં �ધુારો ક�વી ર�તે કર� 

શકાય તે પણ લખો (ઉ�ચતર �ાથિમક િવભાગ - ગ�ણત, ભાષાઓ, સામા�જકિવ�ાન) 

 રમકડા,ં પેન, પે��સલ, દવાની ખાલી ડ�બીઓ વગેર� ભગેા કરો. તેમને પાણીમા ંબોળો તમારા 

અવલોકનને ન�ધો (પયા�વરણ, િવ�ાન, ભાષાઓ, ધોરણ ૫ થી ૮ માટ�) 

 �ચ�કામ અને રંગકામ આધા�રત �ો��ટસ ધોરણ-૧ અને ધોરણ-૨ ના બાળકોને આપી 

શકાય. 

 ધોરણ 3 થી 5 ના બાળકો માટ� �ુ�ંુબ, કાય� અને ખોરાક વગેર� આધા�રત �ો��ટ અને 

અસાઈનમે�ટ પસદં કર� શકાય. 

 

f) અ�યેતા ક���ી ��ૂયાકંનને �ો�સાહન આપ�ુ ં

 તમામ િવ�ાથ� શીખવાના લ�યને િસ� કર� તેની ખાતર� માટ� િશ�કો, વાલીઓ અને વહ�વટ કતા�ઓએ 

રચના�મક ��ૂયાકંન પર �યાન ક����ત કરવાની જ�ર છે. 

 રચના�મક ��ૂયાકંન�ુ ં માળ�ુ ં પ�રવત�નશીલ હો�ુ ં જોઈએ. તમામ �તર� પરંપરાગત પેન પેપર 

પર��ાને �ૂર કરવી જોઈએ. 

 શાળામા ં ��ૂયાકંનના િવિવધ માળખા હોઈ શક� �મક� રોલ �લે, કો�રયો�ાફ�, ��વઝ, પઝલ, રમતો, 

��ુ�તકાની �ડઝાઇન બનાવવી, �ેઝ�ટ�શન કર�ુ,ં જનરલ ક� પોટ�ફો�લયો તયૈાર કરવો વગેર�. 

 ઘર� ��ૂયાકંનની બ�િુવધ ��થિતઓને �ો�સાહન આપવા �ય��તગત �ો��ટ, �ર�લ�ેશન, �યોગ, 

પોટ�ફો�લયો સોપી શકાય. 

 િવ�ાથ�ઓની યાદશ��ત ચકાસે તેવી ��ૂયાકંનપ�િત પર �યાન ક����ત ન કર�ુ ંપરં� ુ િવ�ાથ� ક�વી 

ર�તે શીખે છે, રો�જ�દા �વનઆધા�રત પ�ર��થિતઓમા ંરચના�મક ર�તે િવચાર� શક� તેના પર �યાન 

ક����ત કર�ુ.ં િવ�ાથ�ઓની સમ�યાનો ઉક�લ લા�યા ક� નહ� તેના કરતા ં ઉક�લ લાવવા માટ� કયા 

પગલા ંલીધા અથવા ક�વી ર�તે �ય�ન કય� ત ેમહ�વ�ુ ંછે. 

 ઘર� રહ�ને અ�યયન કરનાર િવ�ાથ�ઓ માટ� ઓછ� �ક�મતે અથવા ન�હવત �ક�મતે �િતભાવ આપી શક� 

તેવા િવક�પ શોધી કાઢવા જોઈએ. િશ�કો બાળકોના �િતભાવને �યાનમા ંલશે.ે  

 સમી�ા કરવાની તક મળે પછ� જો �ય��તગત �િતસાદથી લાભ ન મળે તો સા��ૂહક �િતસાદ 

િવ�ાથ�ઓને �ો�સાહન મળશે. �મ ક�, િવ�ાથ�ના�િતભાવો સાચા છે હોય ક� ના હોય પણ તેઓને  

�વ- ��ૂયાકંન અને �ૂથ સમી�ા માટ� તૈયાર કર�. 

 SCERT / NCERT ની માગ�દિશ�કાનો વાલીઓને રચના�મક ��ુયાકંનની સમજ આપવા અને સવેંદના 

સભર બનાવવા ઉપયોગ કર� શકાય. 

 વાલીઓ / બાળસભંાળ રાખનાર ને ��ોતર� માટ� િશ�કોએ ટ��સટ ક� ઓ�ડયો આધા�રત મેસેજનો 

ઉપયોગ કરવો બાળકોના ધોરણના અ�યાસ�મના િવષયવ�� ુ સાથે બાળકોની ભાવના�મક અન ે

માનિસક �ખુાકાર� માટ� તેમની અનૌપચા�રક �ગિત ચકાસી શકાય. 
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 પસદં કરાયેલ િવષયો / ��ુા માટ� ઓપન �કુ પર��ા પ�િતનો ઉપયોગ કર� શકાય. 

 

g) ��ૂયાકંનની ર�તોમા ંપ�ર��થિતને અ��ુપ ફ�રફારો. 

�ા�ત આધાર માળખાની �િુવધાઓન ે�યાનમા ંરાખીશાળાઓ / િશ�કો ��ૂયાકંનની ર�તો માટ� જ��રયાત 

અ�સુાર નીચે �ચૂન કર�લ ��હૂ રચના અપનાવી શક�. 

1. શાળાઓ ક� �યા ંસા�ંુ ICT સ�મ વાતાવરણ છે અને િવ�ાથ�ઓ ડ��કટોપ, લેપટોપ અને �માટ� ફોનથી 

ઓનલાઇન વગ�મા ંજોડાય છે. 

 �ય��તગત અસાઇનમ�ેટ, �ો��ટ વક� અને પોટ�ફો�લયો �વી વૈક��પક ��ૂયાકંન પ�િતઓ વડ� 

પેન પપેર ટ��ટ�ુ ં�થાન બદલો. 

 િવ�ાથ�ઓને અગાઉથી આ ��ૂયાકંન િવશે �ણકાર� આપો. ��ૂયાકંનના માપદંડ ન�� કરવામા ં

િવ�ાથ�ઓ પણ ભાગીદાર થઈ શક�. 

 વગ�વાર - િવષયવાર �ૂથ - ��ૂયાકંન અને �વ -��ૂયાકંન �વી પ�િતઓનો ઉપયોગ કર� 

િશ�કો બાળકોને �ો�સાહન આપી શક�. 

 િવ�ાથ�ઓ ક�ટલાક �યાલો પેટા ��ુાઓ િવશ ે શી�યા બાદ તેમના ં �ાનમા ં ઉમરેો થાય અને 

તેની ન�ધ રાખી શક�. 

 �ા�ય સાધનોનો ઉપયોગ કર� ICT આધા�રત ��ૂયાકંન કર�ુ.ં �િતભાવો�ુ ં િવ�લેષણ કરો અને 

િવ�ાથ�ને �િતસાદ આપો. 

 ચચા� મચં પર આધા�રત ��ૂયાકંનની ર�તો અપનાવો. 

 

2. શાળાઓ, ક� �યાં ઓનલાઇન વગ� માટ� �િશક �િુવધાઓ છે અને િવ�ાથ�ઓ �ાર�ક ઓનલાઇન 

વગ�મા ંજોડાય છે. 

 ��ો�ર� તૈયાર કરવા માટ� િવિવધ �ુ�સનો ઉપયોગ કરવો. સોિશયલ મી�ડયા અથવા મોબાઈલ 

�લેટફોમ� �ારા િવ�ાથ�ના �િતભાવ મળેવવા. 

 િશ�ક �ૂથ બનાવ ેઅને યો�ય �િતસાદ આપવા િવ�ાથ�ઓને �ો�સા�હત કર�. 

 કા�યલખેન, લખેલ કાય�ની નકલ, �ચ�કામ, �વ-ર�ચત��ો અને સ�ના�મક ઉ�રો �વા પોતાના 

કાય�ની ન�ધ િવ�ાથ� કર�. 

 �યાલો / ��ુાઓની ઝડપી સમી�ા કર� શકાય. આગામી ��ુા માટ�ની િવ�ાથ�ઓની ત�પરતાન ે

�વીઝ અને MCQ �ારા �ણી શકાય. 
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3. શાળાઓ ક� �યા ં ICT ની �િુવધા ઉપલ�ધ નથી અનેઅ�યયન ���યામાં િવ�ાથ�ઓ જોડાતા 

નથી. 

 વગ�મા ં ચાલી રહ�લ િવષયવ��નુી ચચા� િવ�ાથ�ઓ અને વાલીઓ સાથે ટ��લફોિનક 

વાતચીતમા ંકર� શકાય અને �લુાકાત �ારા િવ�ાથ�ઓને અ�ય િવ�ાથ� સાથે ��ક પર 

રાખી શકાય. 

 વક�શીટ બાળકોના ઘર� મોકલવી �નો જવાબ બી� રાઉ�ડમા ં મળેવી શકાય. આવી 

વૈક��પક ર�તો િશ�કો અને િવ�ાથ�ઓ �ચૂવી શક�. 

 લોકડાઉનના �દવસો�ુ ંવણ�ન અને વાતા�, ��િૃતઓ, કા�ય, અ�ભુવો વગરે��ુ ંવણ�ન કરવા 

બાળકોને �છૂ� શકાય આ બાબત ખાસ ભાષા ��ેમા ં��ૂયાકંનનો એક ભાગ બની શક�. 

 િવિવધ ��ુાઓ પર િવ�ાથ�ઓ માતા-િપતા / વડ�લો સાથ ેવાતચીત કર� અને તમેના 

અવલોકનોની ન�ધ રાખે. આ પણ ��ૂયાકંનનો એક ભાગ બની શક�. 

 માતાિપતાની મદદથી િવ�ાથ�ઓન ે ઘર� રહ�ને નાના �યોગો કરવા માટ� �ો�સાહન 

આપી શકાય. 

 શાર��રક/પયા�વરણની ��ુટને કારણે શીખવામા ં �ુ�ટ ના આવે તે માટ� શાળાઓ 

અ�યાસ�મને તક�સગંત કર� અને અ�યયન િન�પિતને �ાધા�ય આપે ��ૂયાકંનની યો�ય 

રચના અપનાવ.ે  
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V. લોક ડાઉનદર�યાન ઘર� રહ�ને મેળવેલ િશ�ણને શાળાક�ય િશ�ણમા ંસરળતાથી ગિતશીલ કર�ુ.ં 

 

 લોક ડાઉન દર�યાન ઘર� રહ�ને મેળવેલ િશ�ણને શાળાક�ય િશ�ણમા ં સરળતાથી ગિતશીલ કરવા અને 

બાળકોની ભાવના�મક �ખુાકાર� માટ� નીચે દશા�વેલ કાય� શાળા �યાનમા ંરાખી શક�. 

 �ધુાર�લ શાળાક�ય ક�લ�ેડરને અમલમા ંલાવ�ુ.ં અને �મુાવેલ શૈ��ણક અને કલાકોને કવર કરવા 

માટ� Annual Curriculum Plan ( ACP) વાિષ�ક અ�યાસ�મ યોજના ફર�થી તૈયાર કરવી. 

 શાળાએ આવતા દર�ક બાળક �ધુી પહ�ચ ે તે �જુબ િશ�કોએ અનૌપચા�રક પ�િતઓ �માણ ે

અ�યાપનની યોજના તૈયાર કરવી. 

 િવશેષ જ�ર�યાત ધરાવનાર બાળકો માટ� �ય��તગત અ�યયન યોજના અને ઉપચારા�મક યોજના 

અમલ કરવી. અને � બાળકો લોક ડાઉન દરિમયાન ઓનલાઈન �લાસમા ંજોડાયા નથી તેઓ માટ� 

અલગ યોજના તૈયાર કર� શકાય. ��િૃ�ઓ�ુ ંઆયોજન પણ કર� શકાય. 

 શાળાઓ ફર� �લૂે પછ� �થમ 2 થી 3 અઠવા�ડયા રો�જ�દા શાળાક�ય �વનમા ંઆવવા માટ� સમય 

આપો. િવ�ાથ�ઓ � ઓનલાઇન શી�યા છે તેની સમી�ા કરો અથવા અ�ય કોઇ ��િૃ� પણ કર� 

શકાય. 

 "શાળાએ પરત જઈએ" �વા અ�ભયાન શ� કર� શકાય. ખાસ કર�ને ક�યાઓ, �દ�યાગં બાળકો, 

�થળાતંર કર�ને કામ કરનાર �ય��તના બાળકો અન ે SC / ST સ�દુાયના ં બાળકોને તેમા ં જોડ� 

શકાય. 

 ત�ંુણો ક� � શાળાક�ય િશ�ણ �ણૂ� કરવા જઈ ર�ા છે, તેમન ે કોિવડ-19  મહામાર�ન ેલઈને � 

આિથ�ક ��ુક�લીઓ પડ� છે તે અ�સુધંાનમા ંવોક�શનલ િશ�ણ (�યવસાયી િશ�ણ) અને કાર�કદ� 

માગ�દશ�નના કાય��મો�ુ ંઆયોજન શાળામા ંકર� શકાય. 

 મોટ� �મરના શાળા બહારના બાળકો માટ�  ઓપન લિન�ગ �ો�ામ શ� કર� શકાય. 
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VI. િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કોની ભાવના�મક �ખુાકાર�ની ખાતર� કરવી. 

 આફત / મહામાર� પછ� તણાવ, તાણ, �ચ�તા, �ુઃખ થ�ુ ં �ુદરતી છે અને આવા સમયમા ંબાળકો વ� ુ

સવંેદનશીલ હોય છે. તેથી શાળાઓ માટ� સલાહભ�ુ� છે ક� બાળકોમા ંતણાવના કોઇ પણ લ�ણ દ�ખાય 

તો વાલી સાથે સપંક� કર� યો�ય પગલા ંલેવા. 

 િશ�કો, ��ૂલ કાઉ�સલેર અને શાળાના �વા��ય કમ�ચાર�ઓએ સાથ ેમળ�ને કામ કર�ુ ંસલાહભ�ુ� છે. 

પોતાના બાળકોની ભાવના�મક �ખુાકાર�અન ેસલામતી માટ� આ જ�ર� છે. 

 ત�ુપરાતં, આ કપરા સમયની અસર િશ�કોની �ખુાકાર�પર પણ થઈ હશ.ે 

�યાર� શાળાઓ શ� થશે �યાર� િશ�કોની કાય�પ�િતઅન ે�મતાઓ પર પણ અસર હશે તેથી િશ�કો�ુ ં

માનિસક �વા��ય સા�ંુ રહ� તે પણ એટ�ુ ંજ અગ�ય ધરાવે છે. 

 િશ�કોની �મતા �ગ ેકાઉ��સલ�ગ માટ� ઓનલાઇન ��ન�ગ મોડ�લુ િવકસાવી શકાય. 

 બાળકો લાબંા સમય બાદ પાછા ફર� �યાર� ભાવના�મક ��થરતા માટ�, �ચ�તા �ૂર કરવા અને આ�મિવ�ાસ 

ઊભો કરવા માટ� કાઉ�સે�લ�ગ�ુ ંસ�ં��ત મોડ�લુ િવકસાવી શકાય. 

 િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કોની ભાવના�મક �ખુાકાર� માટ�ના �ચુનો એને�ર-Aમા ંઆપેલછે. 

માનવ સસંાધન િવકાસ મ�ંાલય, ભારત સરકાર�‘MANODARPAN’ – ‘મનોદપ�ણ’ નામના કાય��મની શ�આત કર� 

છે. �મા ંિવ�ાથ�ઓ, િશ�કો અને �ુ�ંુબોન ેમનોવ�ૈાિનક સામા�જક સહકાર આપવા અનેક ��િૃ�ઓનો સમાવેશ 

કર�લ છે. કોિવડ મહામાર� અને �યાર પછ�ના સમયમા ંમાનિસક �વા��ય અને ભાવના�મક �ખુાકાર� માટ� આ 

��િૃ�ઓ માગ�દશ�ન�પ નીવડશે. 

 

 સલાહભયા��ચૂનો અને �ેરણા�મક પો�ટર ધરાવતી MHRDની વેબસાઈટ પર વેબપેઈજ 

http://mhrd.gov.in/Covid-19 

 

 ટ�લી કાઉ�સલ�ગ: િવ�ાથ�ઓ, વાલીઓ અને િશ�કો માટ� વત�માન પ�ર��થિતમા ંઅ��ૂુલન માટ� રા���ય ટોલ �� 

હ��પલાઇન - 8448440632 
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VII. રા�ય/ક��શાિસત �દ�શના િશ�ણ િવભાગની ખાસ �િૂમકા અને જવાબદાર� 

શાળા શ� કરવાની �હ�રાત કરતા ંપહ�લા,ં રા�ય તથા ક��શાિસત �દ�શોના સ�ંથાઓ તથા સહભાગીઓ �વા ક� 

િશ�ણ િવભાગ, શાળાના આચાય��ીઓ, િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ તથા માતા-િપતાની �િૂમકા અને  જવાબદાર�ઓને 

�યા�યાિયત કરવી �બૂ જ�ર� છે ક� �થી શાળાઓને સલામત અન ેસરળ ર�તે �નુ: ખોલી શકાય.  

ઉપર દશા�વેલ સહભાગીઓની �િૂમકા અને જવાબદાર�ઓની સ�ંણૂ� યાદ� પ�રિશ�ટ બી મા ંઆપવામા ંઆવલે 

છે. રા�યની /ક���શાિસત �દ�શોના િશ�ણ િવભાગની �િૂમકા અને જવાબદાર�ઓ નીચ ે �જુબ છે. (વ� ુ

િવગતો માટ� આ આ�ુ ંડો�મેુ�ટ િવગતવાર વાચંી લે�ુ)ં 

a)   રા�ય/ક���શાિસત �દ�શની એસ.ઓ.પી.અથવા ગાઇડલાઇન. 

 

 રા�ય/ક���શાિસત �દ�શોએ ક��� �તર�થી આપવામા ં આવેલ તમામ ગાઇડલાઇન/એસ.ઓ.પી., �મા ં

આનો પણ સમાવશે થાય છે તેની ન�ધ લેવી અને તેનો સ�ંણૂ� ક� �શત: �વીકાર કર�ને પોતાની અલગ 

એસ.ઓ.પી./ગાઈડલાઈન તૈયાર કર�ને તેની �ણ �જ�લા તેમજ શાળાના વહ�વટ� ત�ંને કરવી.  

 રા�ય/ક���શાિસત �દ�શોની શાળાઓ �નુ: ખોલવાની એસ.ઓ.પી.: રા�ય/ક���શાિસત �દ�શોએ 

શાળાઓને �નુ: શ� કરતા ંપહ�લા ંસવ��ાહ� એસ.ઓ.પી. સેટ બનાવવો �મા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ 

કરવો. 

 

 શાળાઓને તબ�ાવાર શ� કરવી: ક���ના �હૃમ�ંાલય અને �વા��ય અને �ુ�ંુબક�યાણ મ�ંાલય 

તથા રા�યના �થાિનક આરો�ય સ�ાધીશોના પરામશ�મા ં રહ�ને આરો�યના જોખમો� ુ��ૂયાકંન 

કર�ુ,ં 'ક�ટ��ટમે�ટ ઝોન' મા ંઆવેલી કોઇપણ શાળા પોતા�ુ ંકામ શ� ન�હ� કર� શક�. આ ઝોનમા ં

આવેલ શાળાઓના �ટાફ અને િવ�ાથ�ઓના આવાગમન પર �િતબધં ચા� ુરહ�શે.  

 ��ૂચત તબ�ાવાર સમયપ�ક/પાળ�: શાળામા ંહાજર� આપવા માટ� �ુદા�ુદા વગ� માટ� શાળાએ 

આવવાના �ુદા�ુદા �દવસો (જ�ર� હોય તો) અને શાળાને ઘટાડ�લા કલાકો �જુબ બે પાળ�મા ં

ચલાવવી(જ�ર� હોય તો). 

 સરળતાથી ફ�રફાર કર� શકાય એ�ુ ંસમયપ�ક: ક�ટલાક િવક�પો. 

 

 ગાઈડલાઈન �જુબ શાર��રક અને સામા�જક �તરની ખાતર� કરવા સમયપ�ક ��થિત �થાપક, 

લચી�ુ ંબનાવ�ુ ંક� �થી �ુદા-�ુદા વગ� વ�ચે શાર��રક-સામા�જક �તર �ળવી શકાય.  

 શાળામા ંન�ધાયેલ બાળકોમાથંી અ�કુ ટકા બાળકોને તેમના રોલ નબંર �જુબ �મવાર અથવા �તરા 

�દવસે બોલાવી શકાય અથવા અઠવાડ�યામા ં બે વખત બોલાવી બાક�ના �દવસો�ુ ં એસાઇનમે�ટ 

ઘેરબઠેા ંકરવા માટ� આપી શકાય.  

 વૈક��પક ર�તે વગ� �માણે હાજર��ુ ં અઠવાડ�ક સમયપ�ક બની શક�. બધા વગ�ના િવ�ાથ�ઓએ 

શાળામા ંદરરોજ હાજર રહ�� ુ ંજ�ર� નથી. 
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 વગ�મા ં(ઓડ-ઇવન) એક�-બેક� ફો�ુ�લા પણ અપનાવી શકાય. 

 �યા ં િવ�ાથ�ઓની સ�ંયા મોટ� છે તેવી શાળાઓમા ં શાળાના કલાકોમા ં ઘટાડો કર�ને બે પાળ�મા ં

િવભા�ત કર� તે જ િશ�કોની મદદથી શાળા કાય� કર� શકાય.  

 િશ�કોની િવગતો (Database): � િશ�કો ક�ટ��ટમ�ેટ ઝોનમા ં િનવાસ કર� છે તેમની મા�હતી સાથ ે

�ુદા �ુદા ઝોનમા ંરહ�તા િશ�કોની મા�હતી રા�યના િશ�ણ િવભાગ �ારા તૈયાર કર� શકાય.  

 �થળાંતર�ત થયેલા કામદારોના બાળકો: સરકાર� અને સરકાર� �ા�ટ લતેી શાળાઓમા ં �થળાતંર�ત 

થયેલા કામદારોના બાળકોને તરત જ �વેશ આપવો. 

 ક�ટલીક ��િૃતઓ ર� કરવી: એવી ��િૃતઓ ક� �મા ંબાળકોને એકઠા કરવા પડ� �વી ક� િવ�ાન મેળો 

��ુતક મેળો, વાિષ�કો�સવ, �ેિ�ય કાય� વગેર� કોિવડ-19ની પ�રિથિત થાળે પડ� �યા ં�ધુી બધં રાખવી. 

 ક�ટલીક ��િૃતઓ ચા� ુ રાખવી : શાળાના ��ુતકાલયમાથંી સલામત ર�તે ��ુતકોની આપ-લે, 

�પોટ�સના સાધનો, સેનીટાઇઝશેન મટ�ર�યલ, �ટ�શનર�ની વ��ઓુ ઇ-ક�ટ��ટને લગતા ંસાધનો, મ�યા� 

ભોજન, �કોલરશીપ વગરે� �વી ��િૃતઓ ક� �મા ંવ� ુબાળકો ક� િશ�કોન ેએકિ�ત કરવાના નથી તે 

ચા� ુરાખી શકાય. 

 શાળા�ુ ં ��થિત �થાપક સમયપ�ક : ૪૫ િમિનટના તાસન ે બદલે ૩૦ િમિનટના તાસ કર� શકાય 

અથવા એકાદ કલાકનો તાસ દર�ક િવષયનો ગોઠવી શકાય �ની સાથે કલા ક� શાર��રક ��િૃતઓને 

જોડ� શકાય �થી બાળકો થાક� ન �ય ક� માનિસક તાણ ન અ�ભુવે.  

 વગ�ખડંોની ગોઠવણી : શાર��રક સામા�જક �તરના પગલાનંે �યાનમા ં રાખી વગ�ની ગોઠવણીમા ં

��થિત�થાપકતા રાખી શકાય. આ માટ� રા�ય/ક���શાિસત �દ�શના સબંિંધત િવભાગોના ચો�સ 

�દશાિનદ�શ આપવા �મા ંનીચેની બાબતોને �યાનમા ંલઇ શકાય.  

 વગ�દ�ઠ િવ�ાથ�ઓની સ�ંયા: વગ�ના ભૌિતક કદને �યાનમા ંરાખી ૬ �ટ�ુ ંશાર��રક સામા�જક �તર 

ચાર� �દશામા ંરાખી વગ�દ�ઠ િવ�ાથ�ઓની સ�ંયા ન�� કરવી.  

 બેઠક �યવ�થા: વગ�ની બેઠક �યવ�થા, �દવાલો ભ�યતળ��ુ ંઅન ેફન�ચર�ુ ંસેનીટાઇઝશેન. 

 

b) �ચૂનાઓ�ુ ંભારણ : (Instructional load) 

 શાળાના કલાકો�ુ ંિવભાજન અને �ધુાર�લ અ�યાસ�મ �ગે રા�ય િવચારણા કર� શક�. 

 

c)  શાળા�ુ ંવાિષ�ક ક�લે�ડર : 

 અ�યયનને િવષયવ��લુ�ી કરતા ં િન�પિ� આધા�રત બનાવીન,ે િવિવધ અ�યયન પ�િત�ુ ં િમ�ણ 

કર�ને શાળા ક�ાએ િવક����ત આયોજન આપીને તેમજ બાળકોના ��ૂયાકંન માટ� કોઈ �પ�ટ નીિત 

સાથે શાળાના વાિષ�ક ક�લે�ડરમા ં �ધુારા કરવા જ�ર� છે. રા�ય/ક���શાિસત �દ�શોએ બાળકોમા ં

સામા�જક ભાવના�મક અને પાયા�મક શીખવાના કૌશ�યો િવકિસત થાય તે ર�તોને �ો�સાહન આપી 

શક�. 
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d) માતાિપતા/સમાજના સ�યો �વયસેંવક તર�ક�: 

�મની પાસે �રૂતી લાયકાત હોય તેવા લોકોની શાળા ક�ાએ ખાસ કર�ને ત�ુંર�તી અન ે સલામતીની 

બાબતોમા ંચકાસણી કર�ન ેપછ� અ�યયન-અ�યાપન ���યામા ંતેઓન ેજોડ� શકાય.  

 

e) સલામત આવન-�વન:  

િશ�કો અને િવ�ાથ�ઓ �ૂરના �થળોએથી આવતા હોય તો �યા ંશ� હોય �યા ંતેઓ માટ� સલામત આવન 

�વનની �યવ�થા કર� શકાય.  

 

f) �જ�લા ક�ા�ુ ંકાય�દળ :  

DIET, DEO અને બી� સબંિંધત લોકો�ુ ંએક ટા�ક ફોસ� બનાવી શાળાની આ બાબતે તૈયાર�ની ર��ડમ સમી�ા 

�લુાકાત થવી જોઇએ. આ ટા�ક ફોસ� �ારા સલામત ર�તે શાળા ચાલ ેતે માટ� અન ેયો�ય અ�યયન િસ��ઓ 

માટ� ડ�ટાબેઝ (મા�હતી) તૈયાર કર� શકાય. 

 

g) શાળા િશ�ણ બોડ��ુ ંકાય��ે� 

બોડ�ની પર��ા લેવી અને ��ૂયાકંન કરાવ�ુ.ં 

 

h) ડ��ટલ િશ�ણ માટ� િશ�કોની �મતા િવકસાવવી.  

ટ�.વી. ચેનલ, ર�ડ�યો અને અ�ય ઓનલાઇન તથા સોશીયલ મીડ�યા �વા સાધનોની મદદથી મોડ��ુસ અને 

વીડ�યો �ારા કોિવડ-19ના ચેપ, સલામતીના પગલા,ં શાર��રક �તરની મયા�દાઓ સાથે અ�યયન-અ�યાપન 

વગરે� �ગે િવ�ાથ�ઓ અને તેમના માતાિપતાની ઓનલાઈન/ડ��ટલ િશ�ણની �મતા િવકસાવી શકાય. 

 

i) ચેકલી�ટ : તપાસ યાદ� 

SCERT, DIETS, DEOS, BEOS શાળાઓ અને અ�ય શૈ��ણક કામગીર� કરનારાઓની �િૂમકા અને 

જવાબદાર�ઓના ચાટ� તૈયાર કરવા. 

 

j) �થળાંતર કર� ગયેલ કામદારોના બાળકોના સદંભ� રા�ય તથા ક���શાિસત �દ�શોની જવાબદાર�ઓ. 

 �યાર� રા�ય/ક���શાિસત �દ�શો શાળા �નુ: ખોલવાની તૈયાર� કરશે �યાર� ઘણા બધાએ ક�ટલાક ખાસ 

સજંોગોની તૈયાર� કરવાની રહ�શે.  

 કોિવડ-19ના કારણે લદાયલે લોકડાઉન સદંભ� �બૂ મોટ� સ�ંયામા ં કામદારો પોતાના ઘરોએ પાછા 

ફયા� છે અને હ� ઘણો સમય �યા ંજ રોકાવાના છે. �થળાતંર કર� ગયેલા કામદારોની સાથે તેમના 

�ુ�ંુબના સ�યો અને બાળકો પણ પોતાના વતન પરત ફર�લ છે. આ બાળકો માટ� આ પ�ર��થિતમા ં

તેમના અ�યાસ અને શીખવાની ���યામા ંખલેલ પહ�ચી છે.  
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 આના પ�રણામ,ે ક�ટલાક રા�યોમા ંશાળામા ંદાખલ થતા િવ�ાથ�ઓની સ�ંયામા ંઘટાડો થયો છે અથવા 

આવા બાળકો ગરેહાજર રહ� છે. �યાર� ક�ટલીક જ�યાએ એડમીશન લવેા ઇ�છતા બાળકોની સ�ંયામા ં

ઉછાળો આ�યો છે.  

 બધા જ આવા �કારના િવ�ાથ�ઓની અ�યયન ���યામા ંક� તમેના શૈ��ણક વષ��ુ ં�કુશાન ન �ય 

તેની ખાતર� કરવા રા�ય અથવા ક���શાિસત �દ�શો �ારા નીચેના પગલા ંભરવામા ંઆવે તે� ુ ં�ચૂન 

કરવામા ંઆવે છે.  

 � રા�યોમા ં બા�/પરત �થળાતંર થયલે છે �યા ં એક એવા બાળકોનો ડ�ટાબઝે (મા�હતી) તૈયાર 

કરવામા ં આવે ક� �ઓએ વતનનો �થાિનક િવ�તાર છોડ�ને બી� રા�યો ક� ક���શાિસત �દ�શમા ં

અથવા તેજ રા�ય ક� ક���શાિસત �દ�શના કોઇ અ�ય િવ�તારમા ં �થળાતંર ક�ુ� છે. આ �કારની 

મા�હતી દર�ક શાળાએ પણ આ �કારના માતા-િપતા ક� વાલીનો સપંક� કર� ક� �મના બાળકો પોતાની 

શાળામા ં ભણતા હોય ફોન, વો�સએપ, પડોશી વગેર� �ારા તેમની મા�હતી તૈયાર કર� શકાય. આ 

સમય દરિમયાન તમે�ુ ંસભંિવત રહ�ણાકં �ા ંછે તેની ન�ધ કરવી. આવા બાળકો ક� � ચા�યા ગયા છે 

તેમને શાળા ર��ટરમા ં કામચલાઉ ર�તે અ�પુ��થત અથવા �થળાતંર�ત તર�ક�ની અલગથી ન�ધ 

કરવી. તેમના નામ શાળા દ�તર�થી રદ ન થાય તેની કાળ� રાખવી (કારણ ક� તેઓ ગમે �યાર� પાછા 

આવી શક� છે) તેમનો વગ� દ�ઠ �કડો િનયામક�ી, શાળાઓની કચેર�ને આપવો ક� �થી તેમના 

મ�યા� ભોજન, ��ુતકો, �િુનફોમ�ની ���યા �ણુ� ન થઇ હોય તો તે�ુ ંવળતર ન�� કર� શકાય.  

 � રા�યો ક� ક���શાિસત �દ�શોમા ંપરત આવેલ લોકોની સ�ંયા વ� ુહોય �યા ં રા�ય સરકાર� દર�ક 

શાળાને કોઇપણ બાળકને કોઇપણ બી� ડો�મુ�ેટ વગર એડમીશન આપ�ુ.ં મા� તેની ઓળખ �રુતી 

સા�બતી મેળવવી તેમની પાસે કોઇ �કારના �ા�સફર સટ��ફક�ટ ક� પહ�લા ંએટ��ડ કર�લ વગ�ની કોઇપણ 

મા�હતી ન માગંવી. આવા િવ�ાથ�ના માતા-િપતાએ આપલે મા�હતીને સાચી માનવી અને તેને યો�ય 

વગ�મા ંપડોશની સરકાર� ક� સરકાર� �ા�ટ લતેી શાળામા ંએડમીશન આપ�ુ.ં  

 રા�ય ક� ક���શાિસત �દ�શ ઉપરની ���યાની સવલત આપવા માટ� �ામ પચંાયત તથા �જ�લા 

વહ�વટ� ત�ંની મદદ લઈને �હ�રાતો કરવી જોઈએ. રા�ય ક� ક���શાિસત �દ�શે આવા બાળકો ક� � 

એમની શાળાઓમા ં દાખલ થયેલ છે તેમનો ડ�ટાબેઝ તૈયાર કરવો,ડ��ટલ �વ�પમા ં થાય ત ે

ઇ�છનીય છે, અને તૈયાર કર� �યાથંી આ બાળકો આવેલ છે એ રા�યોને પહ�ચાડવી જોઇએ.  

 � બાળકોને આ ર�તે દાખલ કરવામા ં આવેલ છે તેમ�ુ ં ઉપચારા�મક િશ�ણ આપીને શીખવાની 

���યા ચા� ુ રાખવી અને તેમને નવી શાળાના પયા�વરણ સાથે અ��ૂુલન સાધવા દ�વામા ં આવ.ે 

તેમને �કુ બ�કમાથંી અથવા શાળાના ��ુતકાલયમાથંી ��ુતકો �રુા પાડ� શકાય. આવા બાળકો માટ� 

સહા�યાયી પાસેથી િશ�ણ (Peer learning) માટ� �ો�સા�હત કરવા. શાળાના અ�ય બાળકોની સાથ ે

તેમને પણ મ�યા� ભોજન આપી શકાય.  

 � રા�યો બાળકોનો ડ��ટાઈ�ડ ડ�ટા રાખ ેછે તેમણ ે�થળાતંર કર�ને આવેલા અન ેગયેલા બાળકોની 

િવગતો અ�તન કર� શકાય. �થળાતંર કર�ને ગયેલા બાળકોની િવગતો તેઓ � રા�યમા ંગયા હોય 

તે રા�યન ેશકાય. 

 

k) રા�ય / ક���શાિસત �દ�શે રોગચાળાના અ�ભુવના દ�તાવેજોની �યવ�થા કરવી 

 ભિવ�યની પેઢ�ઓને �યાનમા ંરાખીને શાળાઓ / વહ�વટ અને શાસનના તમામ �તર� બાળકો / િશ�કો, િશ�ણ 

�બધંકો અને કામ કરનારાઓની નજર� રોગચાળાના અ�ભુવના નાવી�ય�ણૂ� દ�તાવેજોને રા�યો / ક���શાિસત 

�દ�શો �ો�સા�હત કર� શક� છે. 
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 આ દ�તાવેજો�ુ ંશાળા, CRC/BRC, �જ�લા અને રા�ય ક�ાએ અ�પુાલન કર� શકાય.  

 શાળાઓએ આ કવાયત િવ�ાથ�ઓ સાથે મા� ઐિતહાિસક હ��થુી જ ન�હ પરં� ુતનેી પાછળ રહ�લા  

િવ�ાનના હ��થુી, �ગૂોળ, માનિસક-ભાવના�મક �િત��યા, ક�વી ર�તે રોગચાળાએ આપણા �વનમા ં

લાવેલા પ�રવત�નો, વાતચીત, શીખવાની બાબત, �સુાફર� વગેર�મા ંપ�રવત�ન થયેલ છે તે સમજવા 

માટ� આ કવાયત કર� શક� છે. 

 �લોક, �જ�લા અને રા�યક�ાની કચેર�ઓએ તેમણે અપનાવેલ નવીન પહ�લ, �િત��યાઓ, વલણમા ં

આવેલ પ�રવત�નો, કાય��થાનમા ંથયેલ પ�રવત�નોનો શાળા િશ�ણના સદંભ�મા ંદ�તાવે� કરણ કર� 

શકાય. રા�ય ક� ક���શાિસત �દ�શોએ આ �કારના દ�તાવજેો�ુ ં એક�ીકરણ કર� તે DoSEL અને 

MHRD �ધુી પહ�ચાડ� શકાય. કોિવડ સબંધંી ��ેીય ��ો ને મેળવવા, ર�કોડ� કરવા અને તેની 

�ળવણી માટ� વ��ુ�અલ �ે� સપોટ�  કોલ સે�ટરની �થાપના રા�ય/ક���શાિસત �દ�શ કર� શક�. 
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VIII. સલામત શાળા પયા�વરણ માટ��ુ ંચેકલી�ટ                                                                                           . 
 

a) િવિવધ સહભાગીઓ  માટ�  

 યોજનાઓના યો�ય અમલીકરણ અન ેદ�ખર�ખને �િુનિ�ત કરવા માટ� થયેલા આયોજનના આધાર પર 

��યેક કમ�ચાર�ઓ/હો�ેદારો માટ� રા�યો/ક��� શાિસત �દ�શો �ારા ચેકલી�ટ તૈયાર કર� શકાય છે. 

 UNICEFની માગ�દિશ�કા અ�સુાર કોિવડ-19 �ુ ંસ�ંમણ ��ુશમા ંરાખવા માટ��ુ ં�ચૂક ‘સલામત શાળા 

પયા�વરણ પર �ુ ં ચકેલી�ટ’ શાળાઓ માટ�, વાલીઓ માટ� અને િવ�ાથ�ઓ માટ� પ�રિશ�ટ-સી મા ં

દશા�વેલ છે. 

 રા�ય MIS િસ�ટમોને કોિવડ સબંિંધત ચેકલી�ટ સાથે અપડ�ટ રહ�વાની જ�ર છે. 

 

b) ��થિત�થાપકતા ના િનમા�ણ માટ�  

 કોિવડ-19ના િવ�ફોટ ને લીધ,ે પરંપરાગત શાળાઓ અને િશ�ણના કાય� તથા �િૂમકાઓમા ં ઘણો 

બદલાવ દ�ખાયો છે. 

 શાળાઓ આ સકંટને એક પડકાર તર�ક� જોઈ શક� ક� � તઓેને એક ��થિત�થાપક અને ટકાઉ શૈ��ણક 

�ણાલી �થાપવા મદદ કર� શક� ક� � આપણને ભિવ�યમા ં કોઈપણ પાયે કોઈપણ બદલાવ માટ� 

તૈયાર કર� શક� છે. 

 

c) શૈ��ણક આયોજન અને શાળા કામગીર� માટ� 

 સાવચેતી�વૂ�ક�ુ ં શ�ૈ�ણક આયોજન અને તે�ુ ં અમલીકરણ િશ�ણને અસરકારક ર�તે ચા� ુરાખવા 

માટ� ચાવી�પ હશે. આ સદંભ�મા ં રા�યો/ક��� શાિસત �દ�શોને શાળાઓ, િશ�કો, DIET વગરે� માટ� 

ચેકલી�ટ બનાવવા માટ� �રેવામા ંઆવે છે. 

 િનધા��રત અને �થાિપત �િૂમકાઓ અને જવાબદાર�ઓ સાથ,ે �પ�ટ માગ�દિશ�કા અને �માણ�તૂ કાય� 

�ણાલી; અને �થાિનક પ�ર��થિતઓ �માણે ખાસ બનાવલે આયોજન સાથ,ે શાળાઓ �નુઃ શ�ુ થયા 

બાદ સલામત ર�તે કાય�રત થવા માટ� સ�મ બનશે. આના માટ� રા�યો/ક��� શાિસત �દ�શો �ારા 

ચેકલી�ટ તૈયાર કર� શકાય છે. 

 શાળાઓ �ારા લેવાયેલા પગલાથંી િવ�ાથ�ઓ અન ે�ટાફમા ંકોિવડ-19�ુ ંસ�ંમણ ફ�લાવાની  શ�તાને 

ઘટાડ� શકાય છે. �થી િવ�ાથ�ઓ અને �ટાફમા ંિવ�પે ઘટ� શક� છે અને ભેદભાવથી ર�ણ મળ� શક� 

છે.  
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IX. સહભાગીઓની �મતા િનમા�ણ                                                                                                     .  

કોિવડ-19 �ગનેા તમામ સહભાગીઓને સવંદેનશીલ બનાવવા અને તેઓની �મતા� ુિનમા�ણ કરવા, તમામ 

સહભાગીઓની સલામતી �િુનિ�ત કરવા માટ�, શાળાઓની શ�આત પહ�લા ં રા�ય/ક��� શાિસત �દ�શના 

િશ�ણ િવભાગ, DIET ફ�ક�ટ�ના સ�યો, શાળા વડાઓ, િશ�કો અને વાલીઓ માટ� ��િૃત અને �મતા 

િનમા�ણના કાય��મો ની �યવ�થા  કર� શક� છે.  

(A) SCERT અને DIET ફ�ક�ટ� સ�યો, શાળા વડાઓ, િશ�કો,SMC સ�યો, વાલીઓ અને િવ�ાથ�ઓ માટ� ��િૃત 

કાય��મ  

1. ઉ�ે�ય : 

એ. વાઈરસ , રોગ, તેનો ફ�લાવો વગેર�. િવશે સસદંભ� ઉદાહરણ સાથે �થાિનક ભાષામા ંમા�હતી �રૂ� પાડવી. 

બી. તેના ફ�લાવા માટ� િનવારક પગલા ંલેવા �ગે તેઓની સાથે વાતા�લાપ કરવો અને માનિસક �વા��ય 

પણ �ળવ�ુ.ં 

2. કાય��ણાલી   : 

પગ�ુ ં૧ :  નીચેની બાબતો પર NCERT/SCERT/SIE �ારા ��િૃત મોડ�લુ તૈયાર કર� શકાય છે: 

a. રા�ય/�દ�શની ભાષામા ંવાઈરસ િવશેની સરળ ર�તે મા�હતી  

b. કોિવડ-19રોગ ના લ�ણો િવશેની મા�હતી 

c. રોગ કઈ ર�તે ફ�લાય છે 

d. ક�વી ર�તે મજ�તૂ રોગ �િતકારકતા આપણને ઓછા સ�ંિમત બનાવવામા ંમદદ કર� છે. 

e. અ�રુ� મા�હતીના આધાર પર, આપણે ક�મ ગભરા�ુ ંજોઈએ ન�હ ? 

f. આપણી �તને આ પ�ર��થિતમા ંક�વી ર�તે માનિસક �વ�થ રાખવી. 

g. ઘરો અને શાળાઓ મા ંક�વી ર�તે આરો�ય અને �વ�છતા �ળવવી  

h. ક�મ શાર��રક/સામા�ક �તર મહ�વ�ુ ંછે ? 

i. નાના બાળકોને શાર��રક/સામા�ક �તર િવશે ક�વી ર�તે સમ�વશો. 

j. શા માટ� કોિવડ-19ને એક રોગચાળા તર�ક� �હ�ર કય� છે ? 

k. Epidemic Diseases Act અને National Disaster Management Act �ુ ંછે ? 

l. શાળા �નુઃ શ�ુ કરતા ંપહ�લા ંઅને શાળાના કલાકો દર�યાન બધી શાળાઓએ ક�વા પગલા ંલેવાની જ�ર છે ? 

m. આરો�ય સે� ુએપ �ુ ંછે. તેને ક�વી ર�તે ડાઉનલોડ અને ઉપયોગ કરવી. 

n. વારંવાર �છૂાતા ��ો પર સવંાદ 

 

પગ�ુ ં -૨ િવિવધ લ�ય સ�હૂો માટ� યો�ય �યવહાર �ુ ં મા�યમ પસદં કર�ુ ં . આ ��િૃત કાય��મ માટ� 

�યવહારના �ચૂક મા�યમો: 

a. DTH ચેનલ – (SWAYAMPRABHA) અથવા રા�ય/ક��� શાિસત �દ�શની �થાિનક ચેનલ 

b. ર��ડયો- સ�દુાય ર� �ડયો  

c. પોડકા�ટ 
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d. તમામ શાળાના વડાઓ, િશ�કો અને વાલીઓને ર�કોડ� કર�લ િવડ�ઓ/ઓડ�ઓ મોકલી શકાય ક� �ઓ ઈ મેઈલ 

�ારા ��ો મોકલી શક�. 

e. તાલીમ અને IEC માટ� માગ�દિશ�કાઓ પર િવડ�ઓ તૈયાર કર� શકાય. 

f. વે�બનાર અને �સારણ માટ� Google Meet, hangout, Skype, વગેર�નો ઉપયોગ કર� શકાય. 
  

પગ�ુ ં૩ : કાય��મની �યવ�થા  

a. DIET અને શાળાના વડાઓ માટ� SCERT કાય��મ ની �યવ�થા કર� શક� છે. 

b. િશ�કો અને વાલીઓ માટ� DIET અને શાળાના વડાઓ કાય��મની �યવ�થા કર� શક� છે. 

 

(B) શાળાના વડાઓ, િશ�કો, હો�ટ�લ �ટાફ અને SMC સ�યો માટ� �મતા િનમા�ણ કાય��મ 

1. ઉ�ે�યો : 

a. શાળાઓ  �નુઃ શ�ુ કરતા પહ�લા ંક� �ને તૈયાર�ની જ�ર હોય એવી િવિવધ બાબતો િવશે સમજ િવકસાવવી – 

�મ ક� �વેશ કરતી વખતે અને વગ�મા ંશાર��રક/સામા�ક �તર.  

b. શાળાઓને સલામત ર�તે કાય�રત કરવા અને ��યેક બાળક અને �ટાફને સલામત રોકાણ માટ� સશ�ત કરવા. 

c. એક અ��ુુળ અને તણાવ ��ુત પયા�વરણમા ંિશ�ણ થઇ શક� એટલા  માટ� બ�ુિવધ િશ�ણશા�થી સ�જ કરવા ક� 

�થી કર�ને બાળકો ભણવાના પ�રણામો પર �ગિત સાથે આનદંદાયક ર�તે ભણી શક�. 

d. જો શાળા સચંાલન દર�યાન કોઈ કટોકટ� ઉભી થાય છે તો તેઓને કટોકટ�ને સભંાળવા સશ�ત કરવા. 

 

2. �ણાલી  

પગ�ુ-ં૧ : SCERT/SIE  �ારા મોડ�લુની તૈયાર�, શાળાઓની �નુઃ શ�આત પહ�લા ંતૈયાર� માટ� કાય�વાહ� 

કરવા માટ� સમાિવ�ટ માગ�દિશ�કા, સલામત શાળા સચંાલન, િશ�ણ અને ��ૂયાકંન, ચાવી�પ 

સહભાગીઓની �િૂમકાઓ અને જવાબદાર�ઓ, વગરે�., 

 

પગ�ુ-ં ૨ : િનધા��રત �ૂથ સાથે આ મા�યમોની અ��ૂુળતાના આધાર પર મોડ�લુના �યવહાર માટ� DTH, 

ર�ડ�ઓ વગેર�., �વા ઓનલાઈન મા�યમની યો�ય પસદંગી. 

 

પગ�ુ-ં૩: 

a. DIET ના ફ�ક�ટ� સ�યો માટ� અને શાળાના વડાઓ માટ�  SCERT/SIE   કાય��મોની �યવ�થા કરશે. 

b. શાળાના વડાઓ અને DIET ના ફ�ક�ટ� સ�યો િશ�કો માટ� ,SMC સ�યો માટ� , અને વાલીઓ માટ� �મતા 

િનમા�ણ કાય��મની �યવ�થા કરશે. 

પગ�ુ ં૪ :િશ�કોના તાલીમ કાય��મો માટ� ઓનલાઈન �માણપ�ો આપી શકાય છે. 

 

 

  



44 
 

પ�રિશ�ટ-A 

િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કોની ભાવના�મક �ખુાકાર� માટ� �ો�સાહન 

(�ાથિમક અને ઉ�ચ ક�ાના િવ�ાથ�ઓ માટ� માગ�દિશ�કા) 

A.  િવ�ાથ�ઓ માટ� �ચૂનો  

1. �ારં�ભક તબ�ાના િવ�ાથ�ઓ માટ� માનિસક �ખુાકાર� ��િૃ�ઓ  

િવ�ાથ�ઓ કર� શક� છે : 

a. તેઓની લાગણીઓ અને ભાવનાઓ વાલીઓ, િશ�કો અને  પ�રવારના અ�ય સ�યો સાથે, અ�યોની લાગણીઓને 

માન આપતા ર�ૂ કર� શક� છે. 

b. હકારા�મક અ��ુિૂત કરવામા ંમદદ કર� શક� તેવી ��િૃતઓમા ં�ય�ત રહ��ુ ં 

c. િશ�કો અને િમ�ો સાથે વાતચીત કરો 

d. ઘરમા ંરમાતી રમતો, �તા�ર�, ભેગા થઈને વાતા�ઓ �ુ ંવાચંન , કોયડા ઉક�લવા અને શ�દ કોયડા, ��ૃય વગેર�. 

�વી ��તુીઓમા ંસામેલ થઈને વાલીઓ, ભાઈ બહ�ન  અને પ�રવારના અ�ય સ�યો સાથે સમય િવતાવવો. 

 

2. તણાવ અને અ�વ�થતાનો સામનો કરવા માટ�ની ��િૃ�ઓ : બી� તબ�ે િવ�ાથ�ઓ માટ� ��હૂરચના 

a. લાગણીઓની �વી�ૃિત : કોઈની લાગણીઓને ઓળખવી અને �વીકારવી ક� આવી લાગણીઓ હોવી બરાબર છે તે 

મહ�વ�ણૂ� છે. 

b. �િત�બ�બ  : લોકડાઉન ના સમય દર�યાન, કઈ બાબતો આપણે બદલવા ઇ�છ�એ છ�એ, કયા �કારના 

�ય�ન/િવચાર/કાય� પેલો ઇ��છત બદલાવ લાવવા માટ� જ�ર� છે , આપણે �ુ ંકર� ર�ા છ�એ તે�ુ ં�ચ�તન કરવા 

માટ� પોતાની �ત ને સમય આપો.  આપણી સવેંદનાઓ અને અ�ભ�ય��તઓ િવશે સભાન થ�ુ ંએ બી�ઓ ની 

લાગણીઓને સમજવા માટ� મદદ કર� શક� છે. 

c. હકારા�મક િવચારધારા:  તણાવને ટાળવા, સચંા�લત કરવા અને ઘટાડવાની ચાવી હકારા�મક માનિસકતા અને 

હકારા�મક વલણ છે. �ાર�ય �હ�મત હારશો ન�હ, તમારામાથંી જ શ�આત કરો અને આસપાસના તમામ �ધુી 

તેને પહોચાડો. હકારા�મક િવચારો રાખવા માટ� મ�મ રહો. 

d. તમારા િન�ય�મની અ��ુ�ૂચ અને સમય �ુ ં સચંાલન કરો: િન�ય�મની અ��ુ�ૂચ િશ�ત પેદા કરવા માટ� અને 

આપણા િવચારો અને લાગણીઓ પર હકારા�મક અસર લાવવા માટ� મદદ કર� છે. િવ�ાથ�ઓ તેઓના  સમય 

પ�ક મા ંદ� િનક ��િૃ�ઓમા ં િવતાવેલ સમયમા ંઘટાડો કર�ને બદલાવ કર� શક� છે ક� �મા ંતેઓ લોકડાઉન ના 

સમય દર�યાન �ય�ત હતા. સામા�યતા તરફના અ�ભવહન માટ� આ મદદ કરશે. 

e. તમારા મન અને શર�ર ની સંભાળ રાખો : એક ત�ુંર�ત અને સ�ં�ુલત આહાર ખાવા માટ� , �યાન નો મહાવરો, 

યોગ, અથવા શાળાના કલાકો પછ� મનને શાતં કરવા માટ� �ાસો�ાસ ની કસરતો અને વધાર� સા�ંુ માનિસક 

અને શાર��રક �વા��ય �ુ ંિનમા�ણ કરવા માટ� ની ખાતર� કરો. અને, દરરોજ �રૂતી �ઘ લો. 

f. તમારા િવચારો, લાગણીઓ અને કાય� િવશ ેસભાન થાઓ. 

g. એક ડાયર� �ળવો. દરરોજ તમારા કાય��ુ ં આયોજન ક�વી ર�તે અ�સુર� શ�ા તે લખતા રહો. તમાર� 

લાગણીઓમા ંબદલાવ દરરોજ ન�ધતા રહો અને તમારા ખાસ િમ� સમ� ર�ૂ કરો. 
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B.  િશ�કો માટ� તેઓના િવ�ાથ�ઓના ભાવા�મક �વા��યને �ો�સાહન આપવા માટ�ની માગ�દિશ�કા 

a. વગ�ખડંમા ંવાતચીતની ��િૃ�ઓની પહ�લ કરો: ફર� એક વાર વગ�ખડંના વાતાવરણમા ંસામા�યતા પાછ� 

લાવવા માટ� �યાન ક����ત કર�ુ ં તે અગ�ય�ુ ં છે. િવ�ાથ�ઓએ લોકડાઉનના સમય દર�યાન પાર�પ�રક 

સ� મા ંપોતાની �તને ���ૃ રાખવા માટ�  �ુ ંક�ુ� તેના િવશે િશ�કો િવ�ાથ�ઓ સાથે વાતા�લાપ કર� શક� 

છે. 

b. ઇનડોર �ય��તગત રમતો: યો�ય માગ�દશ�ન હ�ઠળ આ િવષયના �ે� સાથે જોડતી માનિસક ગા�ણિતક 

રમતો, શ�દ �તા�ર�, શ�દ બનાવવા વગેર�. અને સગંીત અને ��ૃય ની ��િૃ�ઓ ની �યવ�થા વગ�ખડંમા ં

થઇ શક� છે. ત�ુંર�ત હોવા ઉપરાતં બાળકોને �શુ અને તણાવ �કુત રાખવા માટ� આ મદદ કરશે. 

c. િવ�ાથ�ઓને સલામતી અ�ભુવવા દો: િશ�કોએ તેઓના િવ�ાથ�ઓ સલામતી અ�ભુવે અને તેઓની સાથે 

કંઈપણ અને બ�ુ ંજ ર�ૂ કરવા માટ� સ�મ બને એ�ુ ંકરવાની જ�ર છે. તેઓ એ હક�કત પર ભાર �કૂ� શક� 

છે ક� કોિવડ-19ના કારણે બાળકોના ��ૃ� ુન�વા છે પરં� ુજો તેઓ અસલામત ર�તે વત�શે તો બાળકોને તે 

થઇ શક� છે અને સ�ંિમત કર� શક� છે. 

 

2. વગ�ખડંમા ં સહયોગી ��િૃ�ઓમા ં �ય�ત રહ�વા માટ� િવ�ાથ�ઓને મદદ કરો: િવ�ાથ�ઓને �ડા �ાસ ની િવિવધ 

કસરતો, ��િૃ�ઓમા ંભાગ લેવા માટ� �યવ�થા કરો અને �ો�સાહન આપો ક� � િવ�ાથ�ને બૌ��ધક બનવામા ંમદદ 

કરશે. િશ�ક� િવ�ાથ�ઓમા ંભાવા�મક ઐ� માટ� એક પયા�વરણ �ુ ંસ�ન કર�જુ પડશે ક� �મા ં

I.  કોિવડ-19માથંી સા� થયેલ કોઈપણની સામા�જક અવગણના ન થાય તે જો�ુ.ં  

II. િવ�ાથ�ઓને તેઓના િમ�ો માટ� �ેમ અને �સશંાના �તીક તર�ક� એક નાનકડ� ભેટ બનાવવા �ો�સાહન આપ�ુ.ં 

III.  ર�ૂ કરવા માટ�ની હકારા�મક લાગણીઓ�ુ ં િનમા�ણ કરવા માટ� અને જવાબદાર બનવા માટ� િવ�ાથ�ઓને 

કાળ��વૂ�કની  ��િૃ�ઓ �વી ક� પ�ીઓ માટ� પાણી રાખ�ુ,ં સ�ુંલ �વ�છ રાખવા માટ� મદદ કરવી વગેર�., 

સ�પવી. 

 

3. બદલાવ �વીકારો અને મદદ કરો : વત�માન સમય �બૂજ કઠ�ન છે એ �વીકારો અને િવ�ાથ�ઓને �વીકારવામા ંમદદ 

કરો. એ ખાતર� રાખો ક� િવ�ાથ�ઓ �ણે છે ક� જો તેઓને કોઈ મદદની જ�ર હોય અથવા કંઈક �ચ�તા હોય તો તમે 

તેઓના માટ� છો જ. 

 

4. વગ�ખડંમા ં�િત�બ��બત ��િૃ�ઓ ની �યવ�થા કરો: કોઈપણ �ય��તમા ં�વ-��િૃત વધારવામા ંઅને બી�ઓ માટ� સાર� 

સમજ િવકસાવવા માટ� પણ �િત�બ��બત ��િૃતઓના અઢળક ફાયદા છે.�િત�બ��બત મહાવરા આપણને વગ�ખડંમા ં

સ�ના�મક િવચારો�ુ ંકૌશ�ય ક�ળવવામા ંમદદ કર� શક� છે અને �વતં �યવ�થા માટ� �ો�સાહન આપે છે. 

 

5. �વનની વાતા�ઓ કહો : આ ��િૃ� િવ�ાથ�ઓને �બુજ �ૂંકા સમયગાળામા ંએકબી� િવશે કંઈક મહ�વ�ુ ં�ણવા માટ� 

મદદ કરશે. િવ�ાથ�ઓને ભા�યેજ કોઈપણ દખલગીર� િસવાય પોતાની �ત િવશે બોલવાની તક મળતી હોય છે, (અને 

સલાહ ક� �કુાદા િસવાય). દર�ક િવ�ાથ� દખલગીર� િસવાય ૫ િમિનટ માટ� લોકડાઉનના સમય દર�યાન તેના/તેણીના 

અ�ભુવો ક� �નાથી તે�ુ/ંતેણી�ુ ંઘડતર થ�ુ ંએના િવશે  ન�ધપા� ર�તે બોલી શક� છે. 

 

6. �ણ િમિનટ િવરામ: �દવસના �તે વગ�ખડંમા ં�ણ િમિનટના િવરામની ��િૃ�નો ઉપયોગ થઇ શક� છે. તે િવ�ાથ�ઓ 

માટ� અટકવાની, તેઓએ શીખેલા િસ�ાતંો અને િવચારો પર મથંન કરવાની, અગ�યના �ાન અથવા અ�ભુવ ��યે 

જોડાણ કરવાની, અને �પ�ટતા માગંવાની એક તક �રૂ� પાડ� છે. િવ�ાથ�ઓએ તેઓની �તને �છૂ�ુ ંજ પડશે: ‘ �ુ ં...... 

સાથે સહા��ુિુત દશા��ુ ં�.ં’. ‘......ના િવશે મ� મા�ંુ વલણ બદ��ુ’ં ; ‘�ુ.ં......નાથી વધાર� ��તૃ �ં.’ ; ‘મને .......ના 

િવશે નવાઈ લાગી.’ ; ‘�ુ ંઅ�ભુ�ુ ં�.ં....... વગેર� ’. 
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C.  બાળકોના મનો �વા��યને વધારવા માટ� માતા િપતા માટ� માગ�દિશ�કા 

1. બાળકને નવા �ટ�ન માટ� માનિસક ર�તે તૈયાર કર�ુ:ં  શાળા શ�ુ થવા �ગેના હકારા�મક પાસા બતાવો 

બાળકન ેખાતર� આપો ક� શાળામા ંકંઈ ��ુક�લી ઊભી થશે તો તનેે ઉક�લવા તેઓ તેને મદદ �પ બનશ.ે 

 

2. ધીરજવાન બનો:   ધીરજ ક�ળવો અને સ� કરવા�ુ ંટાળો કારણ ક� િવ�ાથ� માટ� ફર� એકવાર ઘરથી 

શાળા એ જ�ુ ંપડકારજનક હશ.ે 

 

3. બાળકને હકારા�મકતા વધારવા �ો�સા�હત કરો: બાળકને િશ�કો માટ�, િમ� માટ�, કૌ�ંુ�બક સ�યો માટ� 

રંગીન કા�્�સ બનાવવા�ુ ંકહ� શકાય. આથી શાળાની ફર� શ�આત માટ�ની એક આશા એક હકારા�મકતા 

ઉભી થશ.ે 

 

4. �ેરણાદાયી �ોત ઉભા કરો: િવ�ાથ�ઓને કોિવડ-19 માટ� ક� કોિવડ ના સમયગાળા દર�યાન બનલેા 

�ેરણાદાયી ઓ�ડયો સો��સ (ગીતો) ભેગા કરવા�ુ ંકહ� શકાય � તે પોતાની શાળાના સાથીદારોને ર�ૂ 

કર� શક�. 

 

5. ભાવના�મક સલામતીની ખાતર� આપો: માતાિપતાએ બાળકને સલામતીની ખાતર� અપાવવી જોઈએ 

અને એવો અ�ભુવ કરાવવો જોઈએ ક� તેઓ શાળામા ં�ય છે �યાર� ક� તેઓ શાળામા ંહોય તે દર�યાન 

બનતી વાતો તેઓ તેમને ર�ૂ કર� શક�. 

 

6. તેમની લાગણીઓ ને �વીકારો: ખાસ કર� ને જયાર� બાળકો �ચ�તા�રુ હોય �યાર� શાતં રહો. તેમની 

લાગણીઓ તરફ �યાન આપો અને તેમનો કોઈ ડર હોય તો જણાવવાની તક આપો. ખાતર� આપો ક� 

ભેગા બસેવા અને કોઈ પણ સમયે �કુત ર�તે વાતો કરવા માટ� �રૂતો સમય છે. 

 

7. �ો�સાહન: માતા િપતા એ બાળકોને શાળાનો સમય, ઘેરબઠેા ંઅ�યાસ, રમત, �ઘ, �વ�થ અને આરો�ય 

માટ�ની ��િૃ� વગરે�ના આયોજન માટ� માગ�દશ�ન અને �ો�સાહન આપવા જોઈએ. 

 

8. બાળકોની કદર કરો: બાળકની નાની િસ�� ક� �ય�નને �ણો અને વખાણો. આનાથી ફ�ત િવ�ાસ અને 

�વગૌરવ જ િવકસશે એમ ન�હ પરં� ુતે સાર� ટ�વો પડવા અને સારા કાય�ના સારા દ�ખાવ તરફ પણ 

લઈ જશે. 

 

9. સા�ંુ ઉદાહરણ ��ંુૂ પાડો: બાળક િશ�તમય, �વ�થ અને ત�ુંર�ત બને તેની આશા રાખતા ંપહ�લા ંમાતા 

િપતા એ આવી બાબતો ની ટ�વ પાડવી જોઈએ. માતાિપતાએ �રુતી �ઘ, કસરત, �વા��ય�દ ખોરાક, 

િમ�ો અને �ુ�ંુબ સાથે જોડાઈને પોતાના તણાવને ��ુશમા ંરાખવા જોઈએ 

. 

10. તમાર� લાગણીઓ �વીકારો: પોતાને સારા બનવા માટ� પોતાની લાગણીઓ ને �ણવી અન ેસમજવી 

જોઈએ અને �િત��યાઓને યો�ય ર�તે લઇ જવામા ંમદદ�પ થ�ુ ંજોઈએ. 
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11. �ના પર ��ુશ રાખી શકાય તેવી બાબતો ઉપર �યાન આપો: � પોતાના કા� ુબહાર છે એવી બાબતો 

પર�ુ ં �યાન �ય��તને િન�ુ�સાહ�, �દ��ઢૂ અને �ચ�તા�રુની લાગણી આપે છે. તેથી તેના પર જ �યાન 

આપો �ના પર કા� ુરાખી શકાય. 

12. પોતાની �તની સભંાળ લેવી: યોગ �વી શાર��રક ��િૃતઓમા ંમન પરોવો. ત�ુંર�ત ખોરાક લો અને 

પોતાના શર�ર�ુ ં�યાન રાખો. 

 
 

D. િશ�કોને પોતાની મનો��થિતની સભંાળ લેવા માટ�ની �ચૂક ��િૃતઓ 

1. �ચ�તના�મક ડાયર� રાખો: દરરોજ �તુા ંપહ�લા ંપોતાના અ�ભુવો લખવાની ટ�વ પાડો 

2. આ�ુબા�ુના વાતાવરણ ને િનર��ણ �ારા ગધં, નવસ�ન અને ��ય �ારા ઓળખવા માટ� સમય 

આપો. 

3. એવી ��િૃતઓ કરો � તમને તમાર� �ત સાથે જોડ�-�વી ક� �યાન, યોગ, વો�ક�ગ, વાચંન વગેર� 

4. તમે તમાર� �જ�દગીમા ંલાવી શકો એવા નાના બદલાવ પણ િવચારો 

5. િનયિમત ભોજનની સાથે યો�ય પોષણ�મ િવિવધતા, �વા��ય�દ �ઘની ટ�વને વળગી રહ� ને 

આનદં�દ અને આરામ દાયક ��િૃતઓમા ંમન પરોવી ત�ુંર�તી �ળવો 

6. તમાર� �ત ને એવી ��િૃતઓમા ં�ય�ત રાખો � તમાર� સ�નશીલતાને પડકાર આપે અને તમન ે

સ�નનો અ�ભુવ કરાવે. �મ ક� લખ�ુ,ં દોડ�ુ ંઅથવા તમારા રસને લગ�ુ ંકંઈ પણ. 

7. તમાર� �યવસાિયક �મતાને િવકસાવે એવા ઓન લાઈન કોસ�મા ંજોડાવ. 

8. જયાર� જ�ર પડ� �યાર� સાથીદારો ક� તજ� પાસેથી મદદ માગંો 

 
 

િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કોની માનિસક ત�ુંર�તી વધારવા શાળાઓ તેઓમા ંઉ�લાિસત �િૃત વધે તનેા પર ક����ત 

કરતા આયોજન ક� નીિત િવકસાવી શક�. િવ�ાથ�ઓ, િશ�કો અને શાળાઓને MHRD ની 

વેબસાઈટhttps://mhrd.gov.in/Covid-19ની �લુાકાત લેવા �ો�સાહન આપી શકાય અને નેશનલ ટોલ �� નબંર 

8448440632પરથી કોિવડ-19 ના ઉ�પાત દર�યાન માનિસક �વા��ય અને લાગણી ન ેલગતી ત�ુંર�તી માટ� 

મનોવૈ�ાિનક માગ�દશ�ન મળેવી શક�.  
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પ�રિશ�ટ-B 

િવિવધ સહભાગીઓની �િૂમકા અને જવાબદાર� 

I. રા�ય િશ�ણ િવભાગ 

II. શાળાના વડા  

1. સ�ંથાના વડાએ રા���ય અને રા�ય ક�ાની ગાઈડ લાઈન �માણ ેશાર��રક અને સામા�જક �તર, �વા��ય 

અને ત�ુંર�તી અને શૈ��ણક ��િૃતઓ સ�હત શાળાને ફર� શ�ુ કરવાની યોજનાની તૈયાર� કર� લવેાની જ�ર 

છે. આ િવગતવાર આયોજન SMC ના સ�યો, �થાિનક આરો�ય સ�ંથા અને સામા�જક નેતાઓ સાથે મળ�ન ે

તેમજ જ�યા, વાતાવરણ અને િવ�ાથ� – િશ�કના �માણની પ�ર��થિત બધાને સાથે રાખીન ેકર�ુ ંજોઈએ. આ 

આયોજનમા ંનીચેની બાબતો સમાવી શકાય: 

a. ઘર ક� શાળામા ંવગ�ના આયોજન ને સમાવ� ુ ંસવ��ાહ� શૈ��ણક ક�લે�ડર  

b. બધા િવષય અને ધોરણના ��ૂયાકંન અને પર��ણના આયોજન 

c. શાળામા ંિવ�ાથ�ઓ અને િશ�કો સલામત રહ� અને વત� એ�ુ ંિવગતવાર આયોજન  

d. શાળા શ�ુ થાય તે પહ�લા ં િશ�કોને આ આયોજન વો�સએપ, ઈમેઈલ ક� સેનેટાઈઝ કર�લી હાડ� કોપી 

પહોચાડવી. તેમના �િતભાવો પણ માગવા જોઈએ.  

e. િશ�કના રો�જ�દા અ�યયન – અ�યાપન કાય� સ�હતનો ડ�ટુ� ચાટ� નીચ ે�જુબ બનાવવો: 

 એક િશ�કને સવાર� શાળાના �વેશ�ાર� ફરજ સ�પી શકાય. 

 એક િશ�કન ેશાળા �ટતી વખતે નીકળવાના દરવા� ફરજ સ�પી શકાય. 

 એક િશ�કને રોટ�શન �જુબ ક�ટલાક સીનીયર િવ�ાથ�ઓ સાથે શાર��રક �તર, તેમની ત�ુંર�તી, 

સેનીટાઈઝેશન વગેર�ની ફરજ સ�પી શકાય. 

 એક િશ�ક મ�યા� ભોજન અને વહ�ચણી�ુ ંિનર��ણ કર� શક�. 

 એક િશ�ક િવ�ાથ�ઓના કોરોના ને લગતા ��ો િવશે વાત કરશે અન ેતેમની માનિસક ત�ુંર�તી 

પર નજર રાખશે. જયાર� અ�ય િશ�કોને શાળાની જ��રયાત �જુબ ફરજો સ�પી શકાય. 

 

2.  દર�ક િશ�કને મોબાઈલ પર ફોન કર�ને અગાઉના સે�શનમા ં ચચ�લા વૈક��પક સવ��ાહ� ક�લ�ેડરના 

અમલ માટ� માગ�દિશ�કા આધા�રત ન�ુ ંટાઈમ ટ�બલ બનાવવા માટ� કહ� શકાય 

3.  બધા ઈમર��સી સપંક�ની યાદ� તૈયાર કરવી. 
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4.  શાળા સાથે જોડાઈ શકાય ન�હ તેવા ટ�કનોલો�કલ સાધન �મની પાસે નથી એવા લાભ વ�ંચત બાળકો 

ટ�કનોલો� નો લાભ લેતા ં બાળકો અને શાળાએ આવતા બાળકોથી પાછળ ન પડ� �ય એના માટ� 

સ�ંથાના વડાએ કંઈક નવીન �ય�નો કર� શક�. 

5. શાળા ફર� શ� કરવાના સવ��ાહ� આયોજનના અમલ માટ� શાળા એક સમિપ�ત ટ�મ બનાવી શક� અને 

ખાતર� કર� ક� િશ�કો, SMC ના સ�યો, સ�દુાયના �વયસંેવકોના કોિવડ સદંભ�ના ��ોના િનરાકરણ માટ� 

�રૂતી માનવ શ��ત કામે લગાડ� છે. 

6.  શાળા ફર� શ�ુ કરતા ંપહ�લા ંશાળાના વડા �થાિનક આરો�ય અિધકાર� સાથે કોિવડ-19 ના અટકાવ અને 

��ુશના પગલા ંમાટ� આયોજન કર� શક�. 

7.  શાળાના િશ�કો અને વડાઓને  ઉપર દશા��યા એ �માણનેા બધા પાસા અને મા�હતી �ગે વાત કર�ને, 

�ૃ�ય મા�યમ ક� ICT ના �ોત �ારા જણાવવા જોઈએ. 

8. શાળા પ�રસરમા ંઅને શાળાના વાહન�યવહારમા ં �વ�છતા અને ત�ુંર�ત વાતાવરણની �ળવણી માટ� 

સરપચં (�ા�ય ક�ાએ), NGO અને કોપ�ર�ટ િવભાગો ( શહ�ર ક�ાએ) ને આ કાય�મા ંજોડ� શકાય 

9. એ સલાહભ�ુ� છે ક� શાળાઓ માતાિપતાઓ સાથ ેસહયોગ કર� અને તેમની મદદ માટ� વાતચીત વધાર� 

 

III. િશ�કો  

િશ�કો નીચે �માણ ેપગલા ંલઇ શક�: 

1. શાળા શ�ુ થાય એ પહ�લા ં

a. પોતે ભણાવતા હોય તે િવષયો અને ધોરણ માટ� ટાઈમ ટ�બલ બનાવી અને તે આયોજન માટ� રસ�દ 

��િૃતઓ પણ શોધે. આ આયોજન બનાવતી  વખત ે શાળાએ બનાવેલ શાર��રક �તર અને 

ત�ુંર�તીની �ણવણીની બાબતોને �યાનમા ંરાખવી તમેજ તનેે અ�યાસ�મ સાથે અને પ�રણામ સાથે 

જોડવી જોઈએ.  

b. કોિવડ-19િવશે, કોિવડ-19થી સાવચેતી િવશે શાર��રક/ સામા�જક �તર િવશે પો�ટર તૈયાર કરો. 

c. િવ�ાથ�ના ઘર� ટ��નો�કલ સાધનો (ઈ�ટરનેટ સાથે �માટ�  ફોન, ટ�વી, ર��ડયો, ટ��લેટ વગેર�) ની 

ઉપલ��ધ, િવ�ાથ� �ારા ઉપયોગ કર� શકાય એવી ��થિત, માતા િપતા , ભાઈ બહ�નની શૈ��ણક 

મા�હતી વગરે�નો સવ� કરો અને દર�ક ધોરણના િવ�ાથ�ઓના ડ�ટા બેઝ બનાવવા. આ તમેના ઘર અને 

શાળાના અ�યાસના આયોજનમા ંઉપયોગી થશ.ે 

d. હાજર�ની બાબતમા ંલચીલાપ�ુ ંઅને માદંગીની ર�ની નીિત વગેર� િવકસાવવી. શાળામા ંસ�ંણૂ� હાજર� 

માટ�ના એવોડ�ને ટાળવા. 

 

2 શાળા ફર� �લુવાના ટાણે:  

a. એ. િવ�ાથ�ને માતાિપતાની લ�ેખત સમંિત સાથે જ શાળામા ંહાજર� આપવાની મ�ૂંર� આપવી. 
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b. કોિવડ-19 િવશે સાવચતેીના ંપગલા ંલેવા. ઘેર સલામતપણે રહ��ુ,ં વાહન�યવહાર વગેર� િવશે વારંવારં 

અને િવ�ાથ� સમ� શક� તે ર�તે હળવાશથી પ�રણામલ�ી સલાહ આપો, �ચુના આપો, �ચૂનો આપો, 

સમ�ુતી આપો. 

c. �લાસ�મના આયોજન અને હોમવક� આપવા �ગે NCERT અને SCERT એ બનાવેલા ક�લે�ડરનો ઉપયોગ 

કરવો. 

d. શાળામા ંટ�કનોલો�કલ સાધનોની ઉપલ��ધના સજંોગોમા ંનીચનેા �ોતોનો ઉપયોગ કરો: 

 િવ�ાથ�ઓના અ�યાસ અને િશ�કોના �યવસાિયક િવકાસ માટ� ઈ સામ�ી અને ઈ પાઠ� ��ુતકો 

માટ� ની �લ�ક https://ciet.nic.in/ictinitiatives.php?&ln=en 

 Diksha app અને પોટ�લ પરની એન��ઈ�ડ ટ���ટ�કૂ અને ઈ-સામ�ી  

 �વય�્.�ભા હ�ઠળની NCERTની DTH ટ�વી ચેનલ #31 �કશોર મચં �ના પર દશા�વા� ુવૈક��પક 

શૈ��ણક વષ�ના િવડ�ઓ �ો�ામ �ુ ં�સારણ  

 �થાિનક ર��ડયો અને ટ�વી �ટ�શન �ારા ઈ-સામ�ીના િનમા�ણ અને િવકાસ તથા કોિવડ-19 ના 

અટકાવ િવશે સબંિંધતોને �ણકાર� આપવી. MOOCs, ટ�વી ચેન�સ, વેબ પોટ�લ, અને એ�સ �ારા 

આ �ોત ના ઉપયોગ િવશે િશ�કો�ુ ં�મતા િનમા�ણ 

e. �યા ંિવ�ાથ�ઓના ઘેર ટ�વી છે �યા ં�લી�ડ લિન�ગ પેડાગો� નો ઉપયોગ કરો. �યા ંિવ�ાથ�ઓ ટ�વી 

�ો�ામ �ુએ છે �યા ંઘર� ધોરણ વાર આવતી ટ�વી ચેનલ ઉપયોગમા ંલઇ શકાય અને વગ�મા ંમા� 

ચચા� અને રચના�મક ��ૂયાકંન થઇ શક�.  

f. શાર��રક ત�ુંર�તી અને માનિસક ત�ુંર�તી માટ� વગ�ખડંમા ંદર�ક બાળક�ુ ંસતત િનર��ણ કરો. કોઈપણ 

લ�ણના સજંોગોમા ંમાતાિપતાને �ણ કરવી અને બાળક માટ� દાકતર� સારવાર માટ� મદદ કરવી 

g. સાયબર િસ�રુ�ટ� બાબતે પણ બાળક ને સલામત રાખવા સાયબર િસ�રુ�ટ� િવશે પો�ટર, બેનર, 

�ોસર, ઇ�ફો�ા�ફક વગેર� બનાવવા અને �દિશ�ત કરવા. સાયબર િસ�રુ�ટ� એ વૈિ�ક ��ુો છે. 

h. િવ�ાથ�નો મેડ�કલ �હ��� રાખવો. �મા ં�ુ�ંુબમાનંા રોગ િવશેની પણ મા�હતી સામેલ હોય. 

 

IV.  માતા િપતા / વાલી 

માતાિપતા/ વાલી નીચે �માણેના ંપગલા ંલઈ શક� 

1. જો તેઓ પોતાના બાળકને શાળાએ મોકલવા ઈ�છતા હોય તો લ�ેખત સમંિત આપે. 

2. એની ચકાસણી કરો ક� તમા�ંુ બાળક મા�ક પહ�ર�ને શાળાએ �ય અને બી� સાથે એની અદલાબદલી ન 

કર�. મા�ક ઘેર પણ બનાવી શકાય. ઘેર બનાવેલા મા�કને સા�થુી ધોઈને ફર� વાપર� શકાય. �ડ�પોઝલ 

ફ�સ મા�કનો િનકાલ સલામત પણે કરવો. 
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૩. �હ�ર જ�યાના સપંક�મા ંઓછા આવે તે માટ� પોતાના પા�યને આખી બાયંના કપડા પહ�રવા �ો�સા�હત 

કરવા.  

4. જો બાળક �વ�થતા ન અ�ભુવ� ુ ંહોય તો માતા િપતા તેમના પા�યન ેશાળાએ ન મોકલવાની કાળ� 

રાખ.ે  

5. શ� હોય �યા ં �ધુી બાળકોને શાળાએ �કૂ� આવો અને લઇ આવો. જો ��ૂલ બસ �ારા મોકલવામા ં

આવતા હોય તો સામા�જક/શાર��રક �તર �ળવે અને ખાતર� કરો ક� દર�ક� મા�ક પહ��ુ� હોય.  

6. ઘર છોડ�ા બાદ દર�ક સમયે શાર��રક/સામા�જક �તર �ળવવા�ુ ંતઓે પોતાના પા�યને કહ�.  

7. તેઓના પા�યના ગણવશે અને બી� વ��ઓુને િનયિમત ર�તે સાફ કર�.  

8. પોતાના પા�ય �નાન કર�, �દવસમા ંબે વાર યો�ય ર�તે દાતંની સફાઇ કર� (સવાર� અને �ઇૂ જતા ંપહ�લા)ં 

અને નખ કાપવા �વી �ગત સફાઇ�ુ ં�યાન રાખ ેતે �િુનિ�ત કર�.  

9. હાથ સાફ કરવા માટ� પોતાના પા�યને બે �વ�છ નાના હાથ�માલ/�વ�છ કપડા દરરોજ આપે 

10. પોષણ�મ આહાર, તા� ફળો અને �વ�છ પાણી તેમના ટ�ફ�ન બો�મા ંઆપે અથવા બપોરના ભોજન 

માટ� ટ�ફ�ન મોકલે અને પોતા�ુ ંટ�ફ�ન અને પાણીની બોટલ અ�ય કોઇને વાપરવા ન દ�વાની સલાહ 

આપ.ે  

11. એ સલાહભ�ુ� છે ક� માતા િપતા/વાલીઓ આરો�ય સે� ુએપ ડાઉનલોડ કર� અને એપ �યાર� સલામત 

અને ઓછા જોખમની ��થિત દશા�વે �યાર� જ તેમના પા�યન ેઘરથી શાળાએ જવાની પરવાનગી આપ.ે 
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પ�રિશ�ટ-C 

સલામત શાળા પયા�વરણ માટ��ુ ંચેકલી�ટ. 

1.  શાળા સચંાલકો, િશ�કો અને અ�ય �ટાફ માટ��ુ ંચેકલી�ટ.  

�મ િવગત હા/ના 

A �વ�છતાની આદતોને �ો�સા�હત અને �િુનિ�ત કરવામાં આવે છે .   

૧ િવ�ાથ�ઓ અને �ટાફન ેસાર� �ગત �વ�છતાની બાબતો અને હાથ ધોવાની યો�ય 

પ�િત (ઓછામા ંઓછ� ૪૦ સેક�ડ) િવશે �ણકાર બનાવવામા ંઆ�યા છે.   

૨ શાળામા ંવગ�ખડંો, પરસાળ, વોશ�મ વગેર� �વી જ�યાઓએ ત�ુંર�ત �વ�છતાના 

વત�નન ેલગતા સકં�તો/�િતકો �દિશ�ત કરવામા ંઆ�યા છે. 

 હ�ત�નૂન ના કરો. અ�ભવાદનની �પશ� ન કરવા�ુ ં થ� ુ ં હોય તેવી અ�ય 

પ�િતઓનો ઉપયોગ કરો.  

 યો�ય સમયાતંર� હાથ �ઓુ. (ઓછામા ંઓછ� ૪૦ સેક�ડ �ધુી �ઓુ)  

 ચહ�રા પરના મા�કને �પશ�વા�ુ,ં ઉધરસ ખાવા�ુ ંક� છ�કવા�ુ ંટાળો.    

૩ છોકરા અન ેછોકર�ઓ માટ�ના ં�વ�છ, અલગ અને �રૂતા �માણમા ંશૌચાલય .   

૪ �મર �માણેની હાથ ધોવાની દર�ક જ�યાઓએ સા� ુઅને �વ�છ પાણી ઉપલ�ધ છે .   

૫ થમ�મીટરો (ક�લીબર�ટ�ડ કો�ટ�ક લેસ ઇ��ાર�ડ ડ��ટલ થમ�મીટર), જ�ંનુાશકો, સા�,ુ 

હ��ડ સેનીટાઇઝર, મા�ક વગેર� વ��ઓુ શાળામા ં�રૂતા જ�થામા ંઉપલ�ધ છે.   

૬ આરો�ય અને �વ�છતાના પાઠ દરરોજના િશ�ણકાય�મા ંસામેલ કરવામા ંઆવે છે .   

૭ શાળા�ુ ંમકાન, વગ�ખડંો, રસો�ું, પાણી અને સફાઇની �િુવધાઓ, શાળાની બસો, ઘણા 

લોકો �યા ં�પશ�તા હોય તેવી જ�યાઓ (ડ��ક, ર�લ�ગ, દરવા�ના હ��ડલ, �વીચો, લચં 

ટ�બલ, રમતના સાધનો, બાર�ઓના હ��ડલ, રમકડા, શૈ��ણક સાધન સામ�ી) વગરે� 

�દવસમા ંઓછામા ંઓ�ં એકવાર સાફ કરવામા ંઆવે છે અને જ�ં�ુ�ુત કરવામા ં

આવે છે.   

૮ શાળામા ં�રૂતા સફાઇ કમ�ચાર�ઓ ઉપલ�ધ છે .   

૯ શાળા પ�રસરમા ં�રુતી હવા અન ેહવાની અવરજવર થઇ શક� તેમ �યવ�થા છે .   

૧૦ શાળામા ંકમ�ચાર�ઓ અને િવ�ાથ�ઓના આરો�યની િનયિમત ચકાસણી થાય છે .  

૧૧ કચરો દરરોજ �ૂર કરવામા ંઆવ ેછે અને તેનો સલામત ર�તે િનકાલ કરવામા ંઆવે 

છે.  

૧૨ શાળામા ં�ણૂ�કાલીન નસ� અથવા ડો�ટર અને સલાહકાર ઉપલ�ધ છે .  

૧૩ આવ�ય�તાની પ�ર��થિતન ેપહ�ચી વળવા માટ� શાળાએ ન�કની હો��પટલ સાથે 

સકંલન ક�ુ� છે .  
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B. શાર��રક/સામા�જક �તર �ળવવાના માપદંડોનો અમલ કરવામા ંઆ�યો છે.   

1. ભીડ એકઠ� ન થાય તે ર�તે શાળા �યવ�થાપન ગોઠવવામા ંઆવેલ છે.   

2. િવ�ાથ�ઓના ડ��ક (ઢા�ળયા) વ�ચે �રૂતી જ�યા રાખવામા ંઆવી છે.   

 

2. માતાિપતા માટ� ચેકલી�ટ. 

�મ કાય� હા/ના 

૧ બાળકના આરો�યની િનયિમત દ�ખર�ખ.  

૨ જો બાળક બીમાર હોય અથવા તેના માટ� વધાર� જોખમ�પ બન ે તેવી િવિશ�ટ 

તબીબી પ�ર��થિત હોય તો તેને ઘરે રાખ�ુ.ં 

 

૩ સાર� �વ�છતાની આદતો ઘર� શીખવો. 

 સા� ુઅને પાણીથી વારંવાર તમારા હાથ �ઓુ અથવા ઓછામા ંઓ�ં ૭૦% 

આ�કોહોલ વાળા હ��ડ સેનીટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.  

 ��ુ પીવાના ંપાણીની ઉપલ�ધતા �િુનિ�ત કરો. 

 �વ�છ અને સલામત શૌચાલયો ઘેર છે ક� ક�મ તેની ખાતર� કરો.  

 નકામો કચરો સલામત ર�તે એકઠો થાય, સ�ંહ થાય અને િનકાલ થાય ત ે

�િુનિ�ત કરો.  

 ઉધરસ અને છ�ક ટ��� ુપપેર અથવા તમાર� કોણીના ભાગમા ંખાઓ તમારા 

ચહ�રા, �ખો, મો�ંુ, નાકને �પશ� કરવા�ુ ંટાળો.  

 

૪ અલગ અલગ ઉપાયો �ારા તમારા બાળકની ભાવના�મક સલામતી �િુનિ�ત કરો.  

૫ સ�ય હક�કતો સમ�વીને નકારા�મ�તાને ટાળો અને તમારા બાળકને બી�ની 

લાગણીઓ ��યે િવચારશીલ બનવા�ુ ંશીખવો. 

 

૬ મા�હતી મેળવતા રહ�વા માટ� શાળા સાથે સકંલનમા ંરહો .  

૭ શાળા સલામતીના �ય�નોને બળ મળે તે માટ� તમારો સહયોગ આપો .  

 

૩. િવ�ાથ�ઓ માટ��ુ ંચેકલી�ટ. 

�મ કાય� હા/ના 

૧ બી� સાથે વાત કર�ને અને િવચારોના આદાન �દાનથી તમે તમાર� તનાવ�ણૂ� 

પ�ર��થિતને �ૂર કરો છો અને તમાર� �તને તથા તમાર� શાળાને સલામત અને 

ત�ુંર�ત રાખવામા ંમદદ કરો છો . 

 

૨ તમે નીચેની ર�તે તમાર� �ત�ુ ંઅને બી��ુ ંર�ણ કરો છો : 

 હમશેા ંઓછામા ંઓછ� ૪૦ સેક�ડ �ધુી સા� ુઅને �વ�છ પાણીથી વારંવાર 

હાથ ધોઇન.ે 

 તમારા ચહ�રાને �પશ� ન કર�ન.ે  

 �યાલા, ખોરાકના વાસણો, ખોરાક અથવા પીણા ંઅ�ય સાથે ન વહ�ચીને. 
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જિલ્ા શક્ષણાશધકારીની કચેરી અમદાળાદ હરે 

બ્ોક– એ, પ્રથમ માલ, બહમુાલી ભળન, સરકારી ળસાહત રોડ, ળસ્ત્રાપરુ, અમદાળાદ- ૩૮૦૦૫૨  

 ક્રમ ાંક:જિશિઅ/મકમ/૨૦૨૦-૨૧/૨૩૯૨                                      ત રીખ:૧૮/૧૧/૨૦૨૦ 

પ્રશત, 

માધ્યશમક/ઉચ્ચત્તર માધ્યશમક ાલાઓ તમામ 

સરકારી/ગ્રાન્ટેડ/નોન ગ્રાન્ટેડ, 

અમદાળાદ હરે. 
 

ઉરોક્ત માર્ગદશિકા(SOP) ળચંાણ ેઇ અમ કરળા સારંુ. 
                        
 

જિલ્ા શક્ષણાશધકારી 
                             અમદાળાદ હરે 

નક રળાના જાણ તથા અમ સારંુ 

-શક્ષણ શનરીક્ષકશ્રી/મદદની શક્ષણ શનરીક્ષકશ્રી, તમામ સદર કચરેી. 


