ಕ ೋವಿಡ್-19 ಸರಾಂಕರಾಮಿಕ ರ ೋಗದ ಹಿನ್ೆಲಯಲ್ಲಿ
ರರಜ್ಯದ ಎಲರಿ ಕರಲೋಜ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕಗಳನ್ುೆ
ಪ್ರಾರಾಂಭಿಸಲು ಪ್ಾಮರಣಿತ ಕರಯಯಚರಣರ ವಿಧರನ್
(STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP)

ಕನ್ರಯಟಕ ಸಕರಯರ

ಸಕರಯರದ ಆದೋಶ ಸಾಂಖ್ಯ: ಇಡಿ 334 ಯುಎನ್ಇ 2020,
ಬಾಂಗಳೂರು, ದಿನ್ರಾಂಕ:

13.01.2021ರ ಮರಗಯಸ ಚಿ
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ಕ ೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ೆಲಯಲ್ಲಿ ಕರಲೋಜ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕಗಳನ್ುೆ ಪ್ರಾರಾಂಭಿಸಲು
ಪ್ಾಮರಣಿತ ಕರರ್ರಯಚರಣರ ವಿಧರನ್

(Standard Operating Procedure – SOP)
a. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮರಗಯಸ ಚಿಗಳು – ಎಲರಿ ವರ್ಯಗಳ ಪ್ದವಿ, ಸರೆತಕ ೋತತರ ಪ್ದವಿ,
ಇಾಂಜಿನಿಯರಾಂಗ್ ಮತುತ ಪ್ರಲ್ಲಟಕ್ನೆಕ್ ವಿದರಯರ್ಥಯಗಳಿಗ:
ಆಯ್ಕೆ-1: ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳಿಗ ಹರಜ್ರರಗುವುದು
 ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಾಾತಕೂೋತತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ ಭೌತಿಕ
ತರಗತಿಗಳನ್ನಾ ಈಗಾಗಲೋ ದಿನಾಂಕ: 17-11-2020 ರಂದ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್. ಇತರ ಎಲಾಾ
ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನಾ ದಿನಾಂಕ: 15-01-2021 ರಂದ
ಪ್ಾಾರಂಭಿಸನವುದನ.

 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಲೋಜಿಗ ಬಂದನ ತರಗತಿಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗಲನ ಸಿದಧರರನವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ
ಅವರ ಪ್ೂೋರ್ಕರಂದ ನಿಗದಿತ ನ್ಮೂನಯಲ್ಲಾ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಿಗ ಪತಾ ಪಡದನ ಭೌತಿಕ
ತರಗತಿಗಳನ್ನಾ ನ್ಡಸನವುದನ.

 ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನಾ ನ್ಡಸನವಾಗ ಒಟ್ನು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಸಂಖ್ಾ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋಜಿನ್ಲ್ಲಾ
ಲಭ್ಾವಿರನವ ಒಟ್ನು ತರಗತಿ ಕೂಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಾಗ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಆರೂೋಗಾ ಇಲಾಖ್ಯಂದ
ಹೂರಡಿಸಲಾಗಿರನವ ಮತನತ ಪಾಸನತತ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳ ಪಾಕಾರ ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತರವನ್ನಾ
ಕಾಪ್ಾಡಿಕೂಂಡನ ಸನರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನಾ ನ್ಡಸಲನ ಅವಶ್ಾವಿರನವಂತ ತರಗತಿ
ವೋಳಾಪಟ್ಟುಯನ್ನಾ ಕಾಲೋಜಿನ್ ಹಂತದಲ್ಲಾಯೋ ಸಿದಧಪಡಿಸಿಕೂಳಳುವುದನ.

 ಬೂೋಧನಾ, ಪಾಯೋಗಾಲಯ ಮತನತ ಪ್ಾಾಜಕ್ಟು ತರಗತಿಗಳನ್ನಾ ಅವಶ್ಾವಿದದಲ್ಲಾ ಪ್ಾಳಿ
ವಾವಸ್ೆಯ (shift system) ಮೋರಗ ನ್ಡಸನವುದನ.

ಆಯ್ಕೆ-2: ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳ ಮ ಲಕ ಅಬರಯಸ ಮರಡುವುದು
 ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗಲನ ಇಚಿಿಸದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನಾ
ನ್ಡಸನವುದನ.
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 ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗಲನ ಬಯಸಿದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ ಪಠಾಕಾಮದ ಬಗೆ ಇರನವ
ಅನ್ನಮಾನ್ ಅಥವ ಸಮಸ್ಾಗಳನ್ನಾ ನಿವಾರಸನವ ಸಂಬಂಧ ಪಾತಿ ದಿನ್ ಭೌತಿಕ ಸಂಪಕಷ
ತರಗತಿಗಳನ್ನಾ (Contact Classes) ನ್ಡಸನವುದನ.

 ಸಂಪಕಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನಾ ನ್ಡಸನವಾಗ ಒಟ್ನು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಸಂಖ್ಾ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋಜಿನ್ಲ್ಲಾ
ಲಭ್ಾವಿರನವ ಒಟ್ನು ತರಗತಿ ಕೂಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಾಗ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಆರೂೋಗಾ ಇಲಾಖ್ಯಂದ
ಹೂರಡಿಸಲಾಗಿರನವ ಮತನತ ಪಾಸನತತ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳ ಪಾಕಾರ ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತರವನ್ನಾ
ಕಾಪ್ಾಡಿಕೂಂಡನ ಸನರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನಾ ನ್ಡಸಲನ ಅವಶ್ಾವಿರನವಂತ ತರಗತಿ
ವೋಳಾಪಟ್ಟುಯನ್ನಾ ಕಾಲೋಜಿನ್ ಹಂತದಲ್ಲಾಯೋ ಸಿದದಪಡಿಸಿಕೂಳಳುವುದನ.

 ಎಲಾಾ ಅಧ್ಾಾಪಕರನ ತಮಮ ತರಗತಿಗಳ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ ಪಠಾಕಾಮದ ಕನರತನ ಮನಂದಿನ್ ಕನಿರ್ಠ
ಒಂದನ ತಿಂಗಳ ಅಧಾಯನ್ ಸ್ಾಮಗಿಾಗಳನ್ನಾ ಪಾತಿ Period/ Session ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ
ತಯಾರಸಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ ಟಲ್ಲಗಾಾಂ/ ವಾಟಾಾಪ್/ ಇ-ಮೋಲ್ ಮೂಲಕ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ
ನಿೋಡನವುದನ.

ಅಧಾಯನ್

ಸ್ಾಮಗಿಾಗಳಳ

Video

Lectures,

PowerPoint

Presentations, E-Notes, E-Books, Audio Books ಮತನತ Practice
Questions ಇತಾಾದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಾ ಇರತಕಕದನದ. ಸದರ ಅಧಾಯನ್ ಸ್ಾಮಗಿಾಗಳನ್ನಾ
ಕಾಲೋಜಿನ್ ವಬ್ಸ್ೈಟ್ನ್ಲ್ಲಾ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ upload ಮಾಡತಕಕದನದ.
ಆನ್ಲೈನ್/ಸಂಪಕಷ ತರಗತಿಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗನವ ಎಲಾಾ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಆನ್-ಕಾಾಂಪಸ್ ಹಾಗೂ
ಆಫ಼್ -ಕಾಾಂಪಸ್ ಹಾಸ್ುಲ್ಗಳಲ್ಲಾ ಉಳಿದನಕೂಳುಬಹನದನ.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗನವುದನ.
ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದ್ಾದರೂ ಒಂದರ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಾಾಯ.

b. ಸರಮರನ್ಯ ಮರಗಯಸ ಚಿಗಳು:

 ಕಾಲೋಜಿನ್ ಸಂಪೂಣಷ ಕಟ್ುಡ, ಮನಖ್ಾದ್ಾಾರ, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಎಲಾಾ ಕೂಠಡಿಗಳಲ್ಲಾನ್
ಪ್ಪೋಠೂೋಪಕರಣ ಮತನತ ಪಠಾಸ್ಾಮಾಗಿಾಗಳನ್ನಾ ಸ್ಾಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿಸನವುದನ.

 ಕಾಲೋಜನಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗನವ ಬೂೋಧಕರನ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಿಬಬಂದಿ
ಕೂೋವಿಡ್ ಪರೋಕ್ಷಗ ಒಳಪಡನವ ಅವಶ್ಾಕತ ಇರನವುದಿಲಾ.
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 ಆದ್ಾಗೂಾ, ಕೂೋವಿಡ್ ಸ್ೂೋಂಕಿನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನಾ ಹೂಂದಿರನವ ಬೂೋಧಕರನ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ
ಹಾಗೂ

ಇತರ

ಸಿಬಬಂದಿ

ವೈದ್ಾಾಧಿಕಾರಗಳ

ಸಲಹಯಂತ

ಕೂೋವಿಡ್

ಪರೋಕ್ಷ

ಮಾಡಿಸಿಕೂಳಳುವುದನ ಕಡಾಾಯವಾಗಿರನತತದ್.

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಶೋ.50% ಕಿಕಂತ ಹಚಿಿರದಂತ ಕಾಮವಹಿಸನವುದನ. ಮನಂದನವರದನ,
ಶೋ.50%ಕಿಕಂತ ಹಚಿಿನ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಇದದಲ್ಲಾ, ಹಚ್ನಿವರ ಕೂಠಡಿಯ ವಾವಸ್ೆ ಕಲ್ಲಿಸನವುದನ
ಅಥವಾ ಪಂತಿನ್ ಮೋಲ (shift basis) ತರಗತಿಗಳನ್ನಾ ನ್ಡಸನವುದನ.

 ಎಲಾಾ ಕಾಲೋಜನಗಳಳ ತಮಮ ತಮಮ ಸಮೋಪವಿರನವ ಪ್ಾಾಥಮಕ ಆರೂೋಗಾ ಕೋಂದಾಗಳ ಂದಿಗ
Mapping ಮಾಡಿಕೂಳುವುದನ.

 ಪಾತಿ ತರಗತಿಯಂದ ಒಬಬ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಯನ್ನಾ ಗನರನತಿಸಿ ತನ್ಾ ಸಹಪ್ಾಠಿಗಳಲಾೋನಾದರನ
ಕೂೋವಿಡ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳಳ ಕಂಡನ ಬಂದಲ್ಲಾ ಅದನ್ನಾ ಕೂೋವಿಡ್ ಕಾಯಷಪಡ /
ಸ್ಲ್ ಗಮನ್ಕಕ ತರನವಂತ ಸೂಚಿಸನವುದನ.

 ಕಾಲೋಜನಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗನವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಮನಯಂದಲೋ ಊಟ್ ಮತನತ
ಕನಡಿಯನವ ನಿೋರನ್ನಾ ಸಾತಃ ತಂದನ ಅವರೋ ಉಪಯೋಗಿಸನವುದನ.

 ಉಪನಾಾಸಕರನ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ ಮತನತ Face Shield/ Visor ಅನ್ನಾ ಧರಸನವುದನ.

 ಕಾಲೋಜನಗಳಲ್ಲಾ ಲೈಬಾರ ಮತನತ ಕಾಾಂಟ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನಾ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಿ ಸದರ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಾ SOP
ಯಲ್ಲಾನ್ ಎಲಾಾ ಮನಂಜಾಗಾತ ಕಾಮಗಳನ್ನಾ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸನವುದನ.

 ಕಾಲೋಜನಗಳಲ್ಲಾ ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ ಕಾಯಷಕಾಮಗಳಳ, ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.
ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗಳನ್ನಾ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಬಹನದನ. ಆದರ NCC “C” Certificate ಗ 3 ದಿನ್/

NCC “B” Certificate ಗ 5 ದಿನ್ ಮಾತಾ ಸಂಪಕಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನಾ ನ್ಡಸಬಹನದನ. ಈ
ಎಲಾಾ ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗಳಲೂಾ SOP ಯಲ್ಲಾನ್ ಎಲಾಾ ಮನಂಜಾಗಾತ ಕಾಮಗಳನ್ನಾ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ
ಪ್ಾಲ್ಲಸನವುದನ.

 ಪ್ರವೇಶ/ ನಿರ್ಗಮನ ಕೇೇಂದ್ರರ್ಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮರ್ಳು:


ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ುು ನಿರ್ಗಮನ ಸಥಳರ್ಳಲ್ಲಿ ಥಮಗಲ್ ಸ್ಕಾಯಾನರ್ ಮತ್ುು ಸ್ಕಾನಿಟೈಸರ್ಗಳ ಸೂಕ್ು
ವ್ಯವ್ಸ್ಕಥರ್ಳನುು ಮಾಡಬೇಕ್ು.



ಪ್ರವೇಶ/

ನಿರ್ಗಮನ

ಸಥಳರ್ಳಲ್ಲಿ

ಜನಸೇಂದ್ಣಿಯನುು

ತ್ಪ್ಪಿಸಬೇಕ್ು.

ವಿವಿಧ

ಕೂೇಸುಗರ್ಳಿಗ ಸೇಮಿತ್ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗ ಸೇಂಖ್ಯಯನುು ನಿರ್ದಿಗೂಳಿಸ, ಪ್ರತಯೇಕ್ ಪ್ರವೇಶ
ಮತ್ುು ನಿರ್ಗಮನದ್ ಸಮಯರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ು.

4



ಆವ್ರಣದ್ ಒಳಗ ಮತ್ುು ಹೂರಗ ಕ್ೂಯ ನಿವ್ಗಹಣಯನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಕೂಳಳಲು ನಲದ್
ಮೇಲ 6 ಅಡಿರ್ಳ ಅೇಂತ್ರವಿರುವ್ ನಿದಿಗಷ್ಟ ರ್ುರುತ್ುರ್ಳನುು ಮಾಡುವ್ುದ್ು ಮತ್ುು
ಅದ್ನುು ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕ್ು.



ಒೇಂದ್ು ವೇಳ ಪ್ರವೇಶ/ ನಿರ್ಗಮನಕಯ ಒೇಂದ್ಕ್ಯೇಂತ್ ಹಚ್ುು ಗೇಟ್ ರ್ಳನುು ಸೇಂಸ್ಕಥಯು
ಹೂೇಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜನಸೇಂದ್ಣಿಯನುು ತ್ಪ್ಪಿಸಲು, ಎಲಾಿ ಗೇಟ್ ರ್ಳನುು ಸ್ಕಾಕ್ಷ್ುಟ
ಎಚ್ುರಿಕಯೇಂದ್ ಬಳಸಬೇಕ್ು.



ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ುು ನಿರ್ಗಮನದ್ ಮೇಲ್ಲಿಚಾರಣಯನುು ಮಾಡಬೇಕ್ು.



ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗ,

ಬೂೇಧಕ್,

ಬೂೇಧಕೇತ್ರ

ಸಬಬೇಂದಿಯ

ಥಮಗಲ್

ತ್ಪಾಸಣ,

ಮುಖರ್ವ್ಸು/ ಮಾಸ್ಕಯ ಧರಿಸುವ್ುದ್ು, ಕೈರ್ಳನುು ಶುದಿಿಗೂಳಿಸುವ್ುದ್ನುು ಎಲಾಿ ಪ್ರವೇಶ
ಕೇೇಂದ್ರರ್ಳಲ್ಲಿ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಕೂಳಳಬೇಕ್ು.


ಜಿರ, ಕಮುು, ಉಸರಾಟದ್ ತೂೇಂದ್ರಯ ಲಕ್ಷಣರ್ಳನುು ಹೂೇಂದಿರುವ್ವ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಂಸ್ೆಯ ಆವರಣದ್ೂಳಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ್ುದ್ನುು ನಿಷೇಧಿಸುವ್ುದ್ು.

 ತ್ರರ್ತಿ ಕೂಠಡಿರ್ಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಕ್ಲ್ಲಕಾ ತಾಣರ್ಳು:


ಎಲಾಿ

ಕ್ಲ್ಲಕಾ

ಸಥಳರ್ಳಲ್ಲಿ

ನೈಮಗಲಯವ್ನುು

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಕೂಳಳಬೇಕ್ು.

ಆಗಾಗೆ

ಸಿಶಿಗಸಲಿಡುವ್ ಡೂೇರ್ ನಾಬ್, ಎಲ್ಲವೇಟರ್ ಬಟನ್, ಹಾಯೇಂಡ್ ರೈಲ್, ಕ್ುಚಿಗ, ಬೇಂಚ್ು,
ವಾಶ್ ರೂಮ್ ಫಿಕ್ುರ್ ಇತಾಯದಿ, ಎಲಾಿ ತ್ರರ್ತಿ, ಪ್ರಯೇಗಾಲಯ, ಲಾಕ್ರ್, ಪಾಕ್ಗೇಂಗ್
ಪ್ರದ್ೇಶರ್ಳು ಹಾಗೂ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳಲ್ಲಿ ಸಿಚ್ಛಗೂಳಿಸುವಿಕ ಮತ್ುು ನಿಯತ್ ಸ್ಕೂೇೇಂಕ್ು
ತ್ಡರ್ಟುಟವಿಕ (1% ಸ್ಕೂೇಡಿಯೇಂ ಹೈಪೂೇಕೂಿೇರೈಟ್ ಬಳಸ) ಪ್ರಕ್ರಯೆಯನುು ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು
ಪಾರರೇಂಭವಾರ್ುವ್ ಮುನು ಮತ್ುು ದಿನದ್ ಕೂನಯಲ್ಲಿ ಕ್ಡಾಾಯಗೂಳಿಸಬೇಕ್ು.
ಬೂೇಧನಾ


ಸ್ಕಾಮಗ್ರರರ್ಳು,

ಕ್ೇಂಪ್ೂಯಟರ್,

ಲಾಯಪ್

ಟಾಪ್,

ಪ್ಪರೇಂಟರ್

ರ್ಳನುು

ನಿಯಮಿತ್ವಾಗ್ರ 70% ಆಲೂಯೇಹಾಲ್ ಸ್ಕಿೈಪ್ ನಿೇಂದ್ ಒರಸ ಸ್ಕೂೇೇಂಕ್ು ತಗಯಬೇಕ್ು.
ತ್ರರ್ತಿರ್ಳು, ಪ್ರಯೇಗಾಲಯರ್ಳು, ಕ್ೇಂಪ್ೂಯಟರ್ ಲಾಯಬ್ ರ್ಳು ಮತ್ುು ಅಲ್ಲಿನ
ಆಸನರ್ಳನುು

ಸಿಚ್ವ
ು ಾಗ್ರಡಬೇಕ್ು

ಹಾರ್ೂ

ಆಸನರ್ಳ

ನಡುವ

ಅೇಂತ್ರವ್ನುು

ರ್ುರುತಿಸಬೇಕ್ು.
 ಉಗನಳಳವುದನ್ನಾ ಕಟ್ನುನಿಟಾುಗಿ ನಿಷೋಧಿಸನವುದನ.
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 'ಆರೂೇರ್ಯ ಸ್ಕೇತ್ು ಆಯಪ್' ಅನುು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಕಾಥಪ್ನಗೂಳಿಸ ಬಳಸುವ್ ಕ್ುರಿತ್ು
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ಮತ್ುು ಸಬಬೇಂದಿಗ ಸಲಹ ನಿೇಡುವ್ುದ್ು.
 ಅವ್ಶಯಕ್ತಗ ಅನುಸ್ಕಾರವಾಗ್ರ ಜಿಲಾಿ ಆರೂೇರ್ಯ ಕೇೇಂದ್ರದ್ ಸಹಾಯದ್ೂೇಂದಿಗ ವೈದಾಕ್ೇಯ
ಸಮಾಲೂೇಚ್ಕ್ರನುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ಭೋಟಿಮಾಡಿ ತ್ಮು ಆತ್ೇಂಕ್, ಮಾನ್ಸಿಕ ಒತ್ುಡ ಅಥವಾ
ಭಯದ್ ಬಗೆ ಚ್ಚಿಗಸಲು ಅವ್ಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸುವ್ುದ್ು.
 ಸ್ಕಾಮಾಜಿಕ್ ಅೇಂತ್ರ ಕಾಪಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇಂಸ್ಕಥರ್ಳ ಆಯಕ್ಟಿಟನ ಸಥಳರ್ಳಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ನಾ ಫಲಕ್,
ಚಿಹು,

ಭಿತಿುಪ್ತ್ರರ್ಳನುು

ಪ್ರದ್ಶಿಗಸಬೇಕ್ು.

ಸೇಂಸ್ಕಥಯ

ಕೂೇವಿಡ್

ಕೂೋಶ್/ಕಾಯಷಪಡಯ

ವಿವ್ರರ್ಳನುು ಪ್ರಚ್ುರಗೂಳಿಸಬೇಕ್ು (ತ್ುತ್ುಗ ಸೇಂಖ್ಯ, ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸೇಂಖ್ಯ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಮತ್ುು ಸೇಂಪ್ಕ್ಗ).
 ಶಿಕ್ಷಕ್ರು, ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು, ಸಬಬೇಂದಿ ಹಾರ್ೂ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ರ್ುರುತಿನ ಚಿೇಟಿಯನುು ಧರಿಸುವ್ುದ್ನುು
ಕ್ಡಾಾಯಗೂಳಿಸುವ್ುದ್ು.
 ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇಂಸ್ಕಥರ್ಳು

ಅರ್ತಾಯನುಸ್ಕಾರ ಬೂೇಧನಾ ಸಮಯವ್ನುು ವಿಸುರಿಸಬಹುದ್ು ಅಥವಾ

ಪ್ರಿವ್ತಿಗಸುವ್ುದ್ು.
 ತ್ರರ್ತಿ ಕೂಠಡಿ, ಕ್ಲ್ಲಕಾ ತಾಣರ್ಳಲ್ಲಿ ಸಥಳಾವ್ಕಾಶದ್ ಲಭಯತಯನುು ಆಧರಿಸ, ತ್ರರ್ತಿರ್ಳಿಗ
ಹಾಜರಾರ್ಲು 50% ವ್ರಗ್ರನ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ ರೂಟೇಷ್ನ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ ಅವ್ಕಾಶ
ನಿೇಡುವ್ುದ್ು.
 ಸಂದಶ್ಷಕರಗ

ಪಾವೋಶ್

ನಿೋಡಬಾರದನ

ಅಥವಾ

ಅವ್ರ

ಪ್ರವೇಶವ್ನುು

ಕ್ಟುಟನಿಟಾಟಗ್ರ

ನಿಬಗೇಂಧಿಸಬೇಕ್ು. ಪ್ರವೇಶಾವ್ಕಾಶ ನಿೇಡಿದ್ಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ಶಗಕ್ರ ಸೇಂಪ್ೂಣಗ ಸೇಂಪ್ಕ್ಗ ವಿವ್ರರ್ಳನುು
ಅವ್ನು/ ಅವ್ಳು ಭೇಟಿ ಯಾರ್ುವ್ ವ್ಯಕ್ುರ್ಳ ಹಸರುರ್ಳ ಜೂತಗ ನಿವ್ಗಹಿಸತ್ಕ್ಯದ್ುದ.
 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನಯಲ್ಲಾ ಯಾವುದ್ೋ ವಾಕಿತಗ ಕೂೋವಿಡ್ ಸ್ೂಂಕಿನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ
ನಗಡಿ, ಕಮನಮ, ಜಾರ, ಮೂಗನ ಸ್ೂೋರನವುದನ ಮನಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದದಲ್ಲಾ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಯನ್ನಾ
ಕಾಲೋಜಿಗ ಕಳಳಹಿಸದ್ ಹಾಗೂ ಕೂಡಲೋ ಹತಿತರದ ಆಸಿತಯ
ಾ ಲ್ಲಾ ಅಗತಾ ಚಿಕಿತಾ ಪಡಯನವ ಬಗೆ
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷ ಹಾಗೂ ಪ್ೂೋರ್ಕರಗ ಅರವು ಮೂಡಿಸನವುದನ.
 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ

ಕಾಲೋಜಿನ್

ಆವರಣವನ್ನಾ

ಪಾವೋಶಿಸನತಿತದದಂತ

ಸ್ಾಾನಿಟೈಸರ್

ಅಥವಾ

ಸ್ಾಬೂನಿನಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನಾ ಸಾಚ್ಗ
ಿ ೂಳಿಸಿಕೂಳುಲನ ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಿಸತಕಕದನದ. ಅಗತಾತಗ ಅನ್ನಸ್ಾರ

6

ಥಮಷಲ್ ಸ್ಾಕಾನ್ರ್ ಗಳನ್ನಾ ಒದಗಿಸಿಕೂಳಳುವುದನ ಮತನತ ಪಾತಿ ದಿನ್ ಪಾತಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಯ ದ್ೋಹದ
ಉರ್ಣತಯನ್ನಾ ಖ್ಡಾಾಯವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷಿಸನವುದನ.
 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಕಾಲೋಜಿಗ ಪಾವೋಶಿಸನವ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಾ ಯಾವುದ್ೋ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗ ರೂೋಗ
ಲಕ್ಷಣಗಳಳ

ಇದದಲ್ಲಾ

ಅಂತಹ

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳನ್ನಾ

ಸನರಕ್ಷಿತವಾಗಿ

ಮನಗ

ಕಳಳಹಿಸಲನ

ಕಾಮವಹಿಸನವುದನ ಹಾಗೂ ಅವರಗ ಅಗತಾ ಚಿಕಿತಾ ಪಡದನಕೂಳುಲನ ಸೂಚಿಸನವುದನ ಮತನತ
ಮಾಗಷದಶ್ಷನ್ ನಿೋಡನವುದನ.
 ಕಾಲೋಜಿಗ ಬರನವ ಪಾತಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಯನ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಮತನತ ಸರಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ (ಮನಖ್ ಕವಚ್)
ಧರಸಿರನವುದನ್ನಾ ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕೂಳಳುವುದನ.
 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಕಾಲೋಜಿನ್ ಆವರಣ, ತರಗತಿ ಕೂಠಡಿ, ಪಾಯೋಗಾಲಯ, ಗಾಂಥಾಲಯ, ಹಾಸ್ುಲ್,
ಉಪಹಾರ

ಗೃಹ,

ಕಿಾೋಡಾಂಗಣ,

ಬಾಾಂಕ್ಟ

ಸ್ೋರದಂತ

ಯಾವುದ್ೋ

ಸೆಳ

ಹಾಗೂ

ಸಂದಭ್ಷಗಳಲ್ಲಾಯೂ ಗನಂಪನ ಸ್ೋರದ್ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನಾ ಕಾಯನದಕೂಳಳುವ
ಬಗೆ ಸೂಚಿಸನವುದನ.
 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ/ ಕಾಲೋಜನ ಸಿಬಬಂದಿ ಬಳಸಿದ ಮಾಸ್ಕ ಗಳನ್ನಾ ಸನರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೋವಾರ ಮಾಡಲನ
ಸೂಕತ ಕಸದ ತೂಟ್ಟು/ ಬನಟ್ಟುಗಳ ವಾವಸ್ೆ ಮಾಡನವುದನ.
 ಕಾಲೋಜಿನ್ ಪ್ಾಾಂಶ್ನಪ್ಾಲರನ, ಬೂೋಧಕರನ ಮತನತ ಆಡಳಿತ ಸಿಬಬಂದಿ ಎಲಾರೂ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ
ಮಾಸ್ಕ

ಧರಸಿರಬೋಕನ

ಹಾಗೂ

ಅಗಿಂದ್ಾಗೆ

ಸ್ಾಬೂನ್ನ/

ಸ್ಾಾನಿಟೈಸರ್

ನಿಂದ

ಕೈತೂಳದನಕೂಳಳುವುದನ ಹಾಗೂ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನಾ ಕಾಯನದಕೂಳುಬೋಕನ.
 ಕಾಲೋಜಿನ್ ಪ್ಾಾಂಶ್ನಪ್ಾಲರನ, ಬೂೋಧಕರನ, ಆಡಳಿತ ಸಿಬಬಂದಿಗಳಲ್ಲಾ ಯಾರಗಾದರೂ ಕೂೋವಿಡ್
ಸ್ೂಂಕಿನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಳ ಇದದಲ್ಲಾ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಕೂೋವಿಡ್ ಪರೋಕ್ಷಯನ್ನಾ ಮಾಡಿಸನವುದನ.
 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಮಾನ್ಸಿಕ ಮತನತ ದ್ೈಹಿಕ ಸ್ಾಾಸೆಾ ಕಾಪ್ಾಡಿಕೂಳಳುವ ನಿಟ್ಟುನ್ಲ್ಲಾ ಆರೂೋಗಾಕರ, ಶ್ನಚಿ
ಮತನ ಸ್ಾಾಸಾವಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಾಥಷಗಳನ್ನಾ ಬಳಸನವಂತ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ ಸೂಚಿಸನವುದನ.
ಹಾಗೂ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ರೂೋಗ ನಿರೂೋಧಕ ಶ್ಕಿತಯನ್ನಾ ಹಚಿಿಸನವ ನಿಟ್ಟುನ್ಲ್ಲಾ ವಾಾಯಾಮ, ಯೋಗ,
ಸರಳ ಪ್ಾಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನಾ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ್ೂಂದಿಗ ಮಾಡನವಂತ ಪ್ೋಾ ರೋಪ್ಪಸನವುದನ.
 ಹಚಿಿನ್ ಸಲಹ, ಮಾಗಷದಶ್ಷನ್ ಮತನತ ಸಂಶ್ಯಗಳ ನಿವಾರಣಗಾಗಿ ಹತಿತರದ ಆರೂೋಗಾ
ಕೋಂದಾವನ್ನಾ ಸಂಪಕಿಷಸನವುದನ.
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 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಪ್ೂೋರ್ಕರಂದ ನಿರಂತರ ಪಾತಿಕಿಾಯ (Continuous Feedback) ಪಡಯಲನ
ಕಾಲೋಜನ ಹಂತದಲ್ಲಾ ಕಾಯಷವಿಧ್ಾನ್ಗಳನ್ನಾ ರೂಪ್ಪಸಿಕೂಳಳುವುದನ.
 ಕಾಲೋಜನ ಹಂತದಲ್ಲಾ ಕೂೋವಿಡ್ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ನಸರಣ ಹಾಗೂ ಕೂೋವಿಡ್-19ರ
ಸ್ಾಂಕಾಾಮಕ ರೂೋಗದ ಹಿನ್ಾಲಯಲ್ಲಾ ಉದಭವಿಸನವಂತಹ ತನತನಷ ಪರಸಿೆತಿಗಳನ್ನಾ ನಿವಷಹಿಸಲನ
ಬೂೋಧಕವಗಷ ಹಾಗೂ ಬೂೋಧಕೋತರ ಸಿಬಬಂದಿಯನೂಾಳಗೂಂಡ ಕೂೋವಿಡ್ ಕಾಯಷಪಡ
(Taskforce) ಯನ್ನಾ ಪ್ಾಾಂಶ್ನಪ್ಾಲರನ ತಮಮ ಅದಾಕ್ಷತಯಲ್ಲಾ ರಚಿಸನವುದನ.
 ವಿಶ್ಾವಿದ್ಾಾಲಯ ಹಂತದಲ್ಲಾ ಕೂೋವಿಡ್ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ನಸರಣ ಹಾಗೂ ಕೂೋವಿಡ್-19ರ
ಸ್ಾಂಕಾಾಮಕ ರೂೋಗದ ಹಿನ್ಾಲಯಲ್ಲಾ ಉದಭವಿಸನವಂತಹ ತನತನಷ ಪರಸಿೆತಿಗಳನ್ನಾ ನಿವಷಹಿಸಲನ
ಕೂೋವಿಡ್

ಕಾಯಷಪಡ

(Taskforce)

ಯನ್ನಾ

ರಚಿಸಲನ

ಉಪಕನಲಪತಿಗಳಳ

ಕಾಮಕೈಗೂಳಳುವುದನ.
 ಪಾತಿ ವಿಶ್ಾವಿದ್ಾಾಲಯವು ತನ್ಾ ವಾಾಪ್ಪತಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೋಜನಗಳಿಂದ ನಿಯತವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗಳಿಗ

ಮತನತ

ಆರೂೋಗಾಕಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

ದತಾತಂಶ್ಗಳನ್ನಾ

ಪಡಯಲನ

ಕಾಮಕೈಗೂಳಳುವುದನ. ಕೂೋವಿಡ್ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳನ್ನಾ ಪ್ಾಲ್ಲಸನವುದರ ಬಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕಾಲೋಜನ ಪ್ಾಾಂಶ್ನಪ್ಾಲರೂಂದಿಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರನ್ಾ ನ್ಡಸಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಆರೂೋಗಾ
ಸನರಕ್ಷತಗ ಕಾಲೋಜನಗಳಳ ತಗದನಕೂಂಡ ಕಾಮಗಳ ಬಗೆ ವಿಶ್ಾವಿದ್ಾಾಲಯವು ನಿಗಾವಹಿಸನವುದನ.
 ಕಾಲೋಜಿನ್ಲ್ಲಾ ಒಂದನ ಪಾತಾೋಕ ಕೂಠಡಿಯನ್ನಾ ಮೋಸಲ್ಲಟ್ನು ಅದರಲ್ಲಾ ಕೂೋವಿಡ್ ಪಾಥಮ ಚಿಕಿತಾಗಾಗಿ
ಕೂೋವಿಡ್

ಕಿಟ್ಗಳನ್ನಾ

ಹಾಗೂ

ಅಗತಾತಗ

ಅನ್ನಸ್ಾರವಾಗಿ

ಪಲ್ಾ-ಆಕಿಾಮೋಟ್ರ್ಗಳನ್ನಾ

ಒದಗಿಸಿಕೂಳಳುವುದನ.
 ಕಾಯೇಂಪ್ಸ್ಕ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಕ್ಷ್ುಟ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕ್ುಡಿಯುವ್ ನಿೇರಿನ ವ್ಯವ್ಸ್ಕಥ ಮಾಡಬೇಕ್ು.
 ಮಾನಸಕ್ ಆರೂೇರ್ಯ & ಯೇರ್ಕ್ೇಮಕಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ವಬ್ ಸ್ಕೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗ್ರರುವ್
"ಮನೂೇದ್ಪ್ಗಣ್" ಹಸರಿನ ವಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಬಗೆ ಎಲಾಿ ಬೂೇಧಕ್ ಸದ್ಸಯರು, ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು
ಮತ್ುು ಸಬಬೇಂದಿಗ ಅರಿವ್ು ಮೂಡಿಸಬೇಕ್ು.

ಈ ವಬ್ ಪೇಜ್ ಸಲಹ, ಪಾರಯೇಗ್ರಕ್ ಸಲಹರ್ಳು,

ಭಿತಿುಪ್ತ್ರರ್ಳು, ವಿೇಡಿಯೇರ್ಳು, ಮನೂೇಸ್ಕಾಮಾಜಿಕ್ ಬೇಂಬಲ, FAQ ಮತ್ುು ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಶು
ಮಾಡುವ್

ಅವ್ಕಾಶರ್ಳನುು

ಒಳಗೂೇಂಡಿದ್ುದ,

ಇವ್ುರ್ಳ

ಸದ್ುಪ್ಯೇರ್

ಪ್ಡಿಸಕೂಳಳಲು

ಕ್ರಮವ್ಹಿಸಬೇಕ್ು. ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ ಟಲ್ಲ ಕೌನಸಲ್ಲೇಂಗ್ ನಿೇಡುವ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಟೂೇಲ್ ಫಿರೇ
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ಸಹಾಯವಾಣಿ (8448440632) ಅನುು ಸ್ಕಾಥಪ್ಪಸಲಾಗ್ರದ್ುದ, ಅದನ್ನಾ ಮಾನಸಕ್ ಆರೂೇರ್ಯದ್
ಸಮಸ್ಕಯರ್ಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಬಳಸಕೂಳುಳವ್ುದ್ು.
 ಕೇೇಂದ್ರ ಆರೂೇರ್ಯ & ಕ್ುಟುೇಂಬ ಕ್ಲಾಯಣ ಸಚಿವಾಲಯ https://www.mohfw.gov.inನವ್ರ
ಕಳಕ್ೇಂಡ ವಿಡಿಯೇ ಮತ್ುು ಡಾಕ್ುಯಮೇಂಟ್ ಲ್ಲೇಂಕ್ ರ್ಳನುು ವಿಶಿವಿದ್ಾಯಲಯ/ ಕಾಲೇಜು ವಬ್
ಸ್ಕೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಟಿಸುವ್ುದ್ು ಮತ್ುು ಸದ್ರಿ ಲ್ಲೇಂಕ್ ರ್ಳನುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ಮತ್ುು ಬೂೇಧಕ್ರೂೇಂದಿಗ
ಇ-ಮೇಲ್, ಸ್ಕಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಲತಾಣರ್ಳಾದ್ ಫೇಸ್ಕ ಬುಕ್, ವಾಟಾಸಪ್ ಮತ್ುು ಟಿಿಟರ್ ಮೂಲಕ್
ಹೇಂಚಿಕೂಳುಳವ್ುದ್ು.
o ನಿಮಮ ಮಾನ್ಸಿಕ ಆರೂೋಗಾವನ್ನಾ ನೂೋಡಿಕೂಳುಲನ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹಗಳಳ:
https://www.youtube.com/watch?v=uHB3WJsLJ8s&feature=youtu.
be
o COVID-19 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಮನ್ವನ್ನಾ ನಿಭಾಯಸನವ ಬಗ:
https://www.mohfw.gov.in/pdf/MindingourmindsduringCoronaedite
dat.pdf
o COVID-19 ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಮಾನ್ಸಿಕ ಆರೂೋಗಾ ಮತನತ ಯೋಗಕ್ಷೋಮವನ್ನಾ ಹೋಗ
ನಿವಷಹಿಸನವುದನ ಎಂಬನದರ ಕನರತನ ವಿವಿಧ ಆರೂೋಗಾತ್ಜ್ಞರ

ಅಭಿಪಾರಯರ್ಳನುು

ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದ್ು:
https://www.youtube.com/watch?v=iuKhtSehp24&feature=youtu.be
o ನ್ಡವಳಿಕಯ ಸ್ಾಾಸೆಾ: ಸ್ೈಕೂೋ-ಸ್ೂೋಶಿಯಲ್ ಟಾಲ್ ಫ್ಾೋ ಸಹಾಯವಾಣಿ – 08046110007

 ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು, ಶಿಕ್ಷಕ್ರು ಮತ್ುು ಸಬಬೇಂದಿರ್ಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ್ುದ್ು.


COVID-19 ಸ್ಕೂೇೇಂಕ್ು ಹೇಗ ಹರಡುತ್ುದ್, ಸ್ೂೋಂಕಿನ್ ಸ್ಕಾಮಾನಯ ಲಕ್ಷಣರ್ಳು, ಮತ್ುು
ಅದ್ರ ಹರಡುವಿಕಯನುು ನಿಯೇಂತಿರಸಲು ಅರ್ತ್ಯವಿರುವ್ ಮುನುಚ್ುರಿಕ ಕ್ರಮರ್ಳ ಬಗೆ ಜಾರ್ೃತಿ
ಮೂಡಿಸುವ್ುದ್ು.



ಸಿಚ್ಛತಯನುು ಕಾಪಾಡಿಕೂಳುಳವ್ುದ್ು, ಉದ್ಾಹರಣಗ, ಕೈರ್ಳನುು ಹೇಗ ತೂಳಯುವ್ುದ್ು,
ಕಮುುವ್ುದ್ು ಅಥವಾ ಸೇನುವ್ುದ್ು ಹೇಗ ಹಾಗೂ ಮುಖ, ಕ್ಣುು, ಬಾಯ ಮತ್ುು
ಮೂರ್ುರ್ಳನುು ಮುಟುಟವ್ುದ್ನುು ತ್ಪ್ಪಿಸುವ್ುದ್ರ ಬಗೆ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ಮತ್ುು ಸಬಬೇಂದಿಗ
ನಿಯಮಿತ್ವಾಗ್ರ ತಿಳಿಸುವ್ುದ್ು.

9



ಸ್ಕಾಮಾಜಿಕ್ ಅೇಂತ್ರ, ಮುಖಕ್ವ್ಚ್/ ಮಾಸ್ಕಯ ಧರಿಸುವ್ುದ್ು, ಸಿಚ್ಛತ ಇತಾಯದಿರ್ಳ ಅರ್ತ್ಯವ್ನುು
ಮನವ್ರಿಕಮಾಡುವ್ುದ್ು.



ದ್ೈಹಿಕ್ ಮತ್ುು ಮಾನಸಕ್ ಆರೂೇರ್ಯಕಾಯಗ್ರ ವಾಯಯಾಮ, ಯೇರ್, ಪ್ಾಾಣಾಯಾಮ, ಧಾಯನ
ಮತ್ುು ಮುೇಂತಾದ್ ಚ್ಟುವ್ಟಿಕರ್ಳನುು ಪೂರೇತಾಸಹಿಸುವ್ುದ್ು.



ಮಾನಸಕ್ ಆರೂೇರ್ಯವ್ನುು ಸುಧಾರಿಸಲುವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ತ್ಮು ಭಾವ್ನರ್ಳನುು ಸ್ಕುೇಹಿತ್ರು,
ಶಿಕ್ಷಕ್ರು ಮತ್ುು ಪೂೇಷ್ಕ್ರೂೇಂದಿಗ ಹೇಂಚಿಕೂಳಳಲು ಪೂರೇತಾಸಹಿಸಬೇಕ್ು. ಏಕಾರ್ರತ,
ಸಕಾರಾತ್ುಕ್ ಮನೂೇಭಾವ್, ಉತ್ುಮ ಆಹಾರ ಸ್ಕೇವ್ನ, ವಿಶಾರೇಂತಿ ಮತ್ುು ನಿದ್ರ್
ರ ಳ
ಅವ್ಶಯಕ್ತಯ ಬಗೆ ಮನವ್ರಿಕ ಮಾಡಿಕೂಡುವ್ುದ್ು.



ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾದ್ ಆಹಾರ ಮತ್ುು ತಾಜಾ ಹಣುುರ್ಳ ಸ್ಕೇವ್ನ, ಆಗಾಗೆ ಬಿಸ ನಿೇರು
ಕ್ುಡಿಯುವ್ುದ್ು, ಜೇಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ವ್ಸುುರ್ಳನುು ತ್ಯಜಿಸುವ್ ಮೂಲಕ್ ರೂೇರ್
ನಿರೂೇಧಕ್ ಶಕ್ುಯನುು ಹಚಿುಸಕೂಳುಳವ್ ಬಗೆ ಅರಿವ್ು ಮೂಡಿಸುವ್ುದ್ು.



ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ

ಲಾಯಪ್

ಟಾಪ್,

ಆಡಿಯೇ,

ವಿಡಿಯೇ

ಮತಿುತ್ರ

ಮಾಧಯಮ

ಬಿಡಿಭಾರ್ರ್ಳನುು ಶುಚಿಗೂಳಿಸುವ್ೇಂತ ತಿಳಿಸುವ್ುದ್ು.


ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ತಮಮ ಲಾಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಳ, ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ ಮತನತ ಇತರ ಮಾಧಾಮ
ಪರಕರಗಳನ್ನಾ ನಿಯಮತವಾಗಿ ಸಾಚ್ಗ
ಿ ೂಳಿಸನವಂತ ತಿಳಿಸನವುದನ



COVID-19 ನ ಸ್ಕೂೇೇಂಕ್ು, ಪ್ರಿಣಾಮ ಮತ್ುು ನಿಯೇಂತ್ರಣ ಕ್ರಮರ್ಳ ಬಗೆ ಮನಕತವಾಗಿ
ಚ್ಚಿಷಸನವುದನ.



ಕೂರೂನಾವೈರಸ್ಕ ನಿೇಂದ್ ಉೇಂಟಾರ್ುವ್ ಸ್ಕೂೇೇಂಕ್ನ ಅಪಾಯದ್ ಬಗೆ ಜಾರ್ೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು
ಕಾಯೇಂಪ್ಸ್ಕ ನ ಸೂಕ್ು ಸಥಳರ್ಳಲ್ಲಿ ಪೂೇಸಟರ್ ಮತ್ುು ಸಟಕ್ಯರ್ ರ್ಳನುು ಅೇಂಟಿಸಬೇಕ್ು.



ವಿಕ್ಲಚೇತ್ನರಿಗ ಸೂಕ್ು ಮತ್ುು ಸಮಯೇಚಿತ್ ಸ್ಕೌಲಭಯರ್ಳನುು ಒದ್ಗ್ರಸಬೇಕ್ು.



ಜಾತಿ, ಮತ್, ಲ್ಲೇಂರ್ ತಾರತ್ಮಯ ಮಾಡಬಾರದ್ು.



ಪನಸತಕಗಳಳ,

ಇತರ

ಕಲ್ಲಕಾ

ಸ್ಾಮಗಿಾಗಳಳ

ಮತನತ

ತಿನ್ಾಬಹನದ್ಾದ

ವಸನತಗಳನ್ನಾ

ಹಂಚಿಕೂಳಳುವುದನ್ನಾ ನಿರನತಾಾಹಗೂಳಿಸಬೋಕನ/ನಿಷೋಧಿಸಬೋಕನ/ನಿಬಷಂಧಿಸಬೋಕನ.

10

 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕಗಳಿಗ ಮತನತ ಆರೂೋಗಾಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕೋಂದಾ/ರಾಜಾ ಸಕಾಷರದಿಂದ
ಕಾಲಕಾಲಕಕ ಹೂರಡಿಸನವ ನಿದ್ೋಷಶ್ನ್ಗಳನ್ನಾ ಉನ್ಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆಗಳಳ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ
ಪ್ಾಲ್ಲಸನವುದನ.
 ಹಾಸ್ುಲ್ಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೂೋಗಾ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳನ್ನಾ ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ/ ಹಿಂದನಳಿದ
ವಗಷಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖ್ಯಂದ ಹೂರಡಿಸಲ್ಲದನದ ಸದರ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳನ್ನಾ ಉನ್ಾತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲಾಾ ಹಾಸ್ುಲ್ಗಳಲ್ಲಾಯೂ ಖ್ಡಾಾಯವಾಗಿ ಅನ್ನಸರಸನವುದನ.
 ಜಿಲಾಯಲ್ಲಾನ್ ಉನ್ಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಾ ಕೂೋವಿಡ್ ಸ್ಾಂಕಾಾಮಕ ತನತನಷ ಪರಸಿೆತಿಗಳನ್ನಾ
ನಿವಷಹಿಸಲನ ಜಿಲಾಾಧಿಕಾರಗಳ ಅದಾಕ್ಷತಯಲ್ಲಾ ಕೂೋವಿಡ್ ಉಸನತವಾರ ಮತನತ ಸಮನ್ಾಯ
ಸಮತಿಯನ್ನಾ ರಚಿಸಲನ ಕಳಕಂಡಂತ ಪಾಸ್ಾತಪ್ಪಸಲಾಗಿದ್.
01. ಜಿಲಾಾಧಿಕಾರ

-

ಅದಾಕ್ಷರನ

02. ಮನಖ್ಾ ಕಾಯಷನಿವಾಷಹಕ ಅಧಿಕಾರ, ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್

-

ಸದಸಾರನ

03. ಜಿಲಾಾ ವೈದ್ಾಾಧಿಕಾರ

-

ಸದಸಾರನ

04. ಜಿಲಾಾ ಸಜಷನ್

-

ಸದಸಾರನ

05. ಜಿಲಾಾ ಸ್ಾರಗ ಅಧಿಕಾರ (ಆರ್ಟ್ಟಒ)

-

ಸದಸಾರನ

06. ವಿಭಾಗಿೋಯ ನಿಯಂತಾಣಾಧಿಕಾರ, ರಾಜಾ ರಸ್ತ ಸ್ಾರಗ ಸಂಸ್ೆ

-

ಸದಸಾರನ

07. ಜಿಲಾಾ ಅಧಿಕಾರ, ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖ್

-

ಸದಸಾರನ

08. ಜಿಲಾಾ ಅಧಿಕಾರ, ಹಿಂದನಳಿದ ವಗಷಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖ್

-

ಸದಸಾರನ

09. ಜಿಲಾಾ ಅಧಿಕಾರ, ಅಲಿಸಂಖ್ಾಾತರ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖ್

-

ಸದಸಾರನ

10. ಪ್ಾಾದ್ೋಶಿಕ ಜಂಟ್ಟ ನಿದ್ೋಷಶ್ಕರನ, ಕಾಲೋಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್

-

ಸದಸಾ
ಕಾಯಷದಶಿಷ

 ಜಿಲರಿ ಮಟಟದ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರತಾ ಮತುತ ಕತಯವಯಗಳು:

 ಜಿಲಾಯ ಉನ್ಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತನತ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳ
ಅನ್ನಷಾಠನ್ವನ್ನಾ ಪರವಿೋಕ್ಷಿಸನವುದನ.

 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆಗಳಲ್ಲಾನ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಮತನತ ಸಿಬಬಂದಿಗ ಅವಶ್ಾಕತಗನ್ನಸ್ಾರವಾಗಿ ಕೂೋವಿಡ್
ತಪ್ಾಸಣ ನ್ಡಸನವುದನ.

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ ಸ್ಾರಗ ಮತನತ ಬಸ್ಪ್ಾಸ್ ವಾವಸ್ೆ ಕಲ್ಲಿಸನವುದನ.

11

 ಕಾಲೋಜನಗಳಿಗ ಕೂೋವಿಡ್ ಪಾಥಮ ಚಿಕಿತಾ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನಾ ಒದಗಿಸನವುದನ.

 ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ, ಹಿಂದನಳಿದ ವಗಷಗಳ ಮತನತ ಇತರ ಹಾಸ್ುಲ್ಗಳನ್ನಾ ಪ್ಾಾರಂಬಿಸನವುದನ
ಮತನತ ಸದರ ಹಾಸ್ುಲ್ಗಳಲ್ಲಾ ಕೂೋವಿಡ್ ಹರಡದಂತ ಅಗತಾ ಮನನಾಚ್ಿರಕ ಕಾಮಗಳನ್ನಾ
ತಗದನಕೂಳಳುವುದನ.

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಲ್ಲಾ

ಕರೂೋನ್

ಹರಡನವಿಕಯನ್ನಾ

ತಡಗಟ್ನುವ

ಕನರತಂತ

ಜಾಗೃತಿ

ಮೂಡಿಸನವುದನ.

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಳವಣಿಗ ಮತನತ ಆರೂೋಗಾಕಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಇತರ ವಿರ್ಯಗಳಳ.

F ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

12

