په  ۲۰۲۰-۴-۲۳د درسونه د پیل په آړه اړیني الرښودني

کرونا ویروس له انسان و انسان ته د څاڅکو په ذریعه سرایت کوي .له همدې کبله د ویروس خپرول د هوا له الري،
اما هم د السونو له الري له شیانو نه په ګډه استفادې له الري نقل شي .موږ غواړو د ښوونځیو له پیل نه وړاندي تاسي
ځیني اړینو مقرراتو ته متوجه کړو.

مخکنۍ ناروغۍ:
تر کومه ځایه چي شاګرداني او شا ګردان د کرونا ویروس (کوید  )۱۹په ارتباط مخکنۍ ناروغۍ ولري ،د هغوی
والدین تصمیم نیسی – د اړتیا په وخت کي له ډاکټري یا ډاکټر سره په سال – چي آیا د هغوی ماشوم ښوونځۍ ته د تګ
له امله روغتیایی زیان رسېدای شی او کنه .په داسي حالت کي والدین په بیړه ښوونځۍ ته خبر ورکوي او په لیکلي
توګه معلومات ورکوي ،چي د مخکنۍ ناروغي له امله د هغوی ماشوم ښوونځۍ ته د تګ له امله په عمومي صورت
روغتیایی زیان اخلي .د شخصی معلوماتو د حفاظت له خاطره والدین مجبور نه دي ،د مخکنۍ ناروغي په اړه
معلومات ور کړي .هغه شا ګردان چي ترسن پورته وي ،پورتنی معلومات پخپله ورکوي.
په دې اړه دا الندي ټکي معتبر ګڼل کیږي.


تر درملني الندي دزړه ناروغي (د بیلګې په توګه د کرونا په ارتباط دزړه ناروغي ،د ویني لوړ فشار)



د سږو ناروغي (دبیلګې په توګه کو پی دي ،نفس بندي ،برونشیت)



اوږد مهاله د اینې ناروغي



د بډوډو ناروغي



د سرطان ناروغي



د شکري ناروغي



ضعیف ایمني سیستم ( د بیلګې په توګه د یوي ناروغي له امله ،چي هغه بدن ضعیف کوي او یا په منظم
توګه له درملو نه استفاده ،چي د هغوی په توسط د بدن ایمني سیستم ضعیف کیږي ،د بیلګې په توګه کورتیزون)

ددې ناروغیو له امله په درسونو کي د حاضري مکلفیت له منځ ځي .دداسي شاګردانو لپاره د انالین له الري درس
ورکول دوام لري .د داسي شاګردانو لپاره به په آزموینو کي د برخي اخیستلو لپاره خاص امکانات برابر شي .هیله
کیږي ،په دې اړه د خپلي ټولګۍ له معلمي یا معلم سره اړیکي ونیسیئ.
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د چلند اصول:

دوه ښکاره اساسات باید په نظر کي ونیول شي.



اړین دی ،چي د ټولو کسانو تر مینځ لږ تر لږه  ۱،۵متر واټن و ساتل شي



خپل السونه په منظمه توګه ووینځئ اوږده موده (لږ تر لږه  ۲۰ثانیې) په اوبو او صابون – په خاصه توګه
د پزي تر پاکیدو وروسته ،تر ترچا او ټوخا وروسته.

پر دې بر سیره په نظر کي ونیسئ:



خپل السونه له مخ نه لیري و ساتئ – په السونو د خولې ،سترګو او پوزي سره له تماس نه ډډه وکړئ.



د ترچا او ټوخا په وخت کي متوجه اوسئ – ټوخا او ترچا د الس په بغل کي او یا په یوه جیبی کاغذي
دستمال کي وکړئ او بیا هغه سمدستي د چټلي په سطل کي واچوئ.



د الس له ورکولو ،په غیږ کي نیولواو مچولو نه سرفینظر وکړئ



د اړتیا وړ شیان لکه ګالس ،بوتل د چښلو لپاره ،کاچوغه او داسي نور له نورو سره په ګډه مه استعمالوئ.



د ښوونځۍ له پیل سره سم مستقیم خپلو ټولګیو ته والړ شئ.



له ښوونځۍ نه تر رخصتیدو وروسته له ښوونځۍ اود ښوونځۍ له ساحي نه ووزي او والړ شئ.



د ښوونځۍ په میدان او د ښوونځۍ په تعمیر کي ګروپونه مه تشکیلوئ .له ټولګیو نه د باندي هم
لږ تر لږه  ۱،۵متر واټن ساتل اړین دي.
اړین دی ،چي په تشنابونو کي هم ( ۱،۵متر) واټن په هر وخت کي وساتل شي.

په خاصه توګه تبه ،ټوخا او نفس تنګي کېدای شي په کرونا ویروس د اخته کېدو نښي وي .که تاسي داسي
نښي په ځان کي ووینئ ،په بیړه خپل د ټولګۍ معلمی یا معلم ته خبر ورکړئ او په کور کي پاتي شئ .په داسي
حالتونو کي د ناروغي له امله له درس نه د معافیدلو مقررات نافذ دي.
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