ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੁ ਰੱਚਿਆ ਤਚਿਤ ਸਕੂ ਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੁ ਝ ਸੁ ਝਾਅ
1- ਿਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਸਿਤ ਿਕ
ੱ ਕਰੋ ਚਕ ਬੱਿਾ ਚਬਲਕੁ ਲ ਠੀਕ ਿ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 37,5 ਤੌ
ਉੱਪਰ ਿ ਤਾਾਂ ਬੱਿਾ ਸਕੂ ਲ ਨਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2- ਚਿਆਨ ਰੱਿੋ ਚਕ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਦੁਿਦਾ ਿੋਵੇ ਜਾਾਂ ਿਰਾਬ ਚਸਿਤ ਦੀਆਾਾਂ ਿੋਰ ਚਨਸ਼ਾਾਂਨੀਆਾਂ ਚਜਵੇ ਿੰਘ,ਚਸਰ
ਦਰਦ,ਟੱਟੀਆਾਂ-ਉਲਟੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰ ਚਵਿ ਦਰਦ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਜੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਸਿਤ ਠੀਕ ਨਿੀ ਿ ਤਾਾਂ ਉਿ ਸਕੂ ਲ ਨਿੀ ਜਾ
ਸਕਦਾ।
3- ਜੇਕਰ ਉਿ ਚਕਸੇ Covid-19 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚਵੱਿ ਆਇਆ ਿ ਤਾਾਂ ਉਿ ਸਕੂ ਲ ਨਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਸਿਤ
ਚਵਭਾਗ ਵਲੌ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਚਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ।
4- ਸਕੂ ਲ ਨੂੰ ਉਿਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਚਜਿਨਾਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋ ੜ ਪਣ ਤੇ ਸਕੂ ਲ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਸਕਣ। ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ,ਘਰ ਦਾ
ਨੰਬਰ, ਚਜਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲੱ ਗੇ ਇਿ ਚਿਆਨ ਰੱਿੋ ਚਕ ਇਿ ਨੰਬਰ ਿਲਦੇ ਿੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਫੋਨ ਿੁਕ ਸਕਦਾ ਿੋਵ।ੇ
5- ਘਰ ਚਵੱਿ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਿੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਿੱਥ ਿੋਣਾ ਚਸਿਾਓ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਿਾਣਾ ਿਾਣ ਤੌ ਪਚਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਚ ੱਕਣ ਅਤੇ ਿੰਘਣ ਤੌ
ਬਾਅਦ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੌ ਪਚਿਲਾ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਇਿ ਦੱਸੋ ਚਕ ਇਿ ਚਕਉ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ। ਜੇਕਰ ਬੱਿਾ ਬਿੁਤ ੋਟਾ ਿ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਿ
ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਚਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਿ ਚਦਲਿਸਪ ਲੱ ਗੇ।
6- ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੌ ਿੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜ਼ਾਾਂ ਥਰਮਸ ਚਦਓ ਚਜਸ ਤੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਲਚਿਆ ਿੋਣਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿ।
7- ਬੱਿੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਓ ਚਕ ਸਕੂ ਲ ਜਾਣ ਤੌ ਪਚਿਲਾ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਤੌ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿ ਚਜਵੇ
ਸਕੂ ਲ ਜਾਣ ਤੌ ਪਚਿਲਾਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਿੀਜ਼ਾਾਂ ਬਗ ਚਵੱਿ ਪਾਉਣੀਆਾਂ ਿਨ ਚਜਵੇ ਿੱਥਾਾਂ ਲਈ ਸਨੇ ਟਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਲ,ਇੱਕ
ਵਾਿੂ ਮਾਸਕ। ਸਕੂ ਲ ਤੌ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁ ਰਤ
ੰ ਿੱਥ ਿੋਣੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਚਕੱਥੇ ਰੱਿਣਾ ਿ (ਇਿ ਮਾਸਕ ਦੀ ਚਕਸਮ ਤੇ ਚਨਰਭਰ
ਕਰਦਾ ਿ ਮਾਸਕ ਿੋਣ ਵਲਾ ਿ ਜ਼ਾਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਚਸੱਟਣ ਵਾਲਾ)।
8- ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਚਕ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂ ਲ ਚਵੱਿ ਚਕਿਨਾਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਚਿਆਨ ਰੱਿਣਾ ਿ:- ਅਕਸਰ ਿੱਥ ਿੋਣੇ ਅਤੇ ਸਨੇਟਾਈਜਰ ਜ਼ਲ ਲਗਾਉਣੀ
- ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਾਂ ਤੌ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣਾ
- ਜੇ ਫਾਸਲਾ ਨਾ ਰੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੋਵੇ ਤਾਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਿਣਾ
- ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿੀਜ਼ ਚਜਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜ਼ਾਾਂ ਸਕੂ ਲ ਦੀਆਾਂ ਿੀਜ਼ਾਾਂ ਦੂਜ਼ੇ ਬੱਚਿਆਾਂ ਨੂੰ ਨਿੀ ਦੇਣੀਆਾਂ
9- ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਚਸਲ ਕਰੋ ਚਕ ਜੇਕਰ ਸਕੂ ਲ ਚਵੱਿ ਕੋਈ Covid-19 ਮਰੀਜ਼ ਿੋਇਆ ਤਾਾਂ ਸਕੂ ਲ ਵਲੌ ਇਸ ਦੀ
ਸੂ ਿਨਾ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਚਕਸ ਤਰਾਾਂ ਚਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਚਕਿੜੇ ਚਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿੋਵੇਗੀ।
10- ਜੇਕਰ ਬੱਿਾ ਬਸ ਚਵੱਿ ਸਕੂਲ ਜਾਦਾਾਂ ਿ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚਕ ਬਸ ਚਵੱਿ ਿਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਿਣਾ ਿ ਅਤੇ ਚਬਨਾ ਸਾਫ
ਕੀਤੇ ਿੱਥ ਮੂਿ
ੰ ਨੂੰ ਨਿੀ ਲਾਉਣੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਿਾ ਬਿੁਤ ੋਟਾ ਿ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚਕ ਿੱਥ ਮੂਿ
ੰ ਚਵੱਿ ਨਿੀ ਪਾਉਣੇ। ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਇਿ
ਸਮਝਾਓ ਚਕ ਇਿਨਾਾਂ ਚਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਕਉ ਜਰੂਰੀ ਿ।। ਜੇਕਰ ਬੱਿਾ ਗੱਡੀ ਚਵੱਿ ਿੋਰ ਬੱਚਿਆਾਂ ਨਾਲ ਜਾਦਾਾਂ ਿ ਤਾਾਂ
ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚਕ ਿਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਿਣਾ ਿ, ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣਾ ਿ ਅਤੇ ਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਿੁਤ ਜਰੂਰੀ ਿ।
11- ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਦੂਚਜਆਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਦੇ ਮਿੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਜਾਓ ਜੇ ਿੋ ਸਕੇ ਤਾ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੁਦ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਬਣੋ।
12- - ਸਕੂ ਲ ਚਵਿ ਿੇਡਾਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਜਾ ਚਕਸੇ ਿੋਰ ਐਕਟੀਚਵਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਪਚਿਰ ਦੇ ਿਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇ ਚਜਿੜੇ ਚਨਯਮ
ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਿਨ ਓਿਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਚਸਲ ਕਰ ਕੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਿਨਾਾਂ ਚਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਰੇਚਰਤ ਕਰੋ ।

13- - ਘਰ ਚਵਿ ਇਕ ਵਾਿੂ ਮਾਸਕ ਿਮੇਸ਼ਾ ਰੱਿੋ ਤਾ ਜੋ ਲੋ ੜ ਪਣ ਤੇ ਬਦਚਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਸਕੂ ਲ ਬਗ ਚਵਿ ਇਕ ਵਾਿੂ
ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਚਦਓ ਇਿ ਮਾਸਕ ਚਲਫਾਫੇ ਚਵਿ ਬੰਦ ਿੋਵੇ । ਜੇਕਰ ਮਾਸਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਿ ਤਾ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਇਕ ਚਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਗੰਦਾ
ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਦਓ ਤਾ ਜੋ ਘਰ ਚਲਆ ਕੇ ਮਾਸਕ ਿੋਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੇ ਕਰ ਮਾਸਕ ਸੂ ਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਿ ਅਤੇ ਉਿ ਦੋਬਾਰਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ ਤਾ ਉਿ ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਿੋਣ ਜੋ ਤੁ ਿਾਡਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂਿ ਿੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਢੱਕ ਸਕਣ ।
- ਇਿ ਮਾਸਕ ਦੋਿਰੀ ਪਰਤ ਦੇ ਿੋਣੇ ਿਾਿੀਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਲਾਸਚਟਕ ਚਜਸ ਨੂੰ ਕੰਨਾਾਂ ਚਵਿ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
- ਇਿਨਾਾਂ ਨੂੰ ਿੱਥਾਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚਵਿ ਿੋ ਕੇ 90 ਚਡਗਰੀ ਤੇ ਪਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕੇ ਇਸ ਚਵਿਲੇ ਚਕਟਾਣੂ ਮਰ ਜਾਣ ।
14 - ਜੇਕਰ ਬੱਿੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਿ ਤਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚਨਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ ਚਦਓ ਤਾ ਜੋ ਉਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਚਿਿਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਿ
ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਣ।

15 - ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਚਸਰਫ ਇਲਾਸਚਟਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਚਿਨਣਾ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਚਸਿਾਓ ।
16 - ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਇਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੇ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਲਾਸ ਚਵਿ ਕੁੱਝ ਬੱਿੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿੋਣ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁ ਿਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਓਿਨਾ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣਾ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਿਣਾ ਿੋਵੇਗਾ ।
ਅਚਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਚਦਤੀਆਾਂ ਚਿਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿੋਵੇਗੀ ।
17 - ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਇਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਚਕਸੇ ਗੰਦੀ ਜਗਾ ਨਿੀ ਾਂ ਰੱਿਣਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ।
18 - ਇਿ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਚਸਲ ਕਰੋ ਕੇ ਸਕੂ ਲ ਚਵਿ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਅਤੇ ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਚਕਸ
ਤਰਾਾਂ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਿ ਤਾ ਕੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚਤਆਰ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ covid 19 ਦੇ ਵਾਿੇ ਨੂੰ ਰੋਚਕਆ ਜਾ ਸਕੇ
19 - ਜੇਕਰ ਬੱਿਾ ੋਟਾ ਿ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚਤਆਰ ਕਰੋ ਕੇ ਸਕੂ ਲ ਚਵਿ ਕੁੱਝ ਿੀਜ਼ਾਾਂ ਪਚਿਲਾ ਨਾਲੋਂ
ਬਦਲੀਆਾਂ ਿੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ ਚਜਵੇ ਕੇ ਬੇਂਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ , ਟੀਿਰ ਤੁ ਿਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿ
ਸਕਦੇ ਿਨ । ਅਤੇ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ ਕੇ ਦੁਪਚਿਰ ਦਾ ਿਾਣਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚਵਿ ਿੀ ਿਾਣਾ ਪਵੇ ।
20 - ਸਕੂ ਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਿੇ ਦਾ ਚਿਆਨ ਰੱਿੋ ਕੇ ਉਿ ਸਕੂ ਲ ਚਵਿ ਆਈਆਾਂ ਇਿਨਾਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨੂੰ
ਚਕਸ ਤਰਾਾਂ ਮਚਿਸੂ ਸ ਕਰਦਾ ਿ । ਉਿ ਉਦਾਸ ਿ ,ਡਰਦਾ ਿ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿ, ਿਾਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿਆਨ ਰੱਿੋ ਚਕ ਤੁ ਸੀ
ਬੱਿੇ ਦੇ ਮੰਨ ਚਵਿ ਡਰ ਪਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ।
21 - ਜੇ ਿੋ ਸਕੇ ਤਾ ਸਕੂ ਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਮੀਚਟੰਗਾਾਂ ਚਵਿ ਚਿੱਸਾ ਲਵੋ। ਇਿਨਾਾਂ ਚਵਿ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਇਿ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬੱਿੇ ਦੀ ਆਪਾ ਚਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਾਂ ਇਿਨਾਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ
ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ।
22- ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਬੱਿੇ ਚਵਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੋਬਲਮ ਦੇਿਦੇ ਿੋ ਤਾ ਤੁ ਸੀ ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਸਕੂ ਲ ਚਵਿ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾ ਚਕ
ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੇਕਰ ਚਕਸੇ ਵੀ ਪਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਤੁ ਸੀ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਲ ਚਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿੋ ਤਾ
ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚਿਦਾਇਤ ਚਦਤੀ ਗਈ ਿ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਦਓ।

