बिरामी भएका िेला िच्चाहरूलाई घरमै राख्नका लागि प्रमख
ु मािगदर्गनहरू
बिरामी भएका िेला कहिले िच्चालाई घरमा राख्ने भन्ने कुरा जान्न कहिलेकािीीँ कहिन िुन्छ। तल केिी प्रमख
ु मार्गदर्गनिरू हदइएका छन ् जसले तपाईँलाई
आफ्नो िच्चालाई स्कूल पिाउने वा नपिाउने िारे ननर्गय र्नग सजजलो िुन्छ। कुनै पनन प्रश्नका लागर् स्कूल नसग वा आफ्नो स्वास््य सिायक वा
प्याराप्रोफेसनलसँर् सम्पकग र्नग खुला वा स्वतन्र अनभ
ु व र्नि
ुग ोस ्।


बिरामी िच्चािरूलाई घरमा राख्नका तीन प्रमख
ु कारर्िरू छन ्:

िच्चा स्कूलमा सिभार्ी िुन नसक्ने र्री बिरामी छ (जस्तै; धेरै थाकेको, िडिडाएको छ, रून िन्द र्दै न, वा अललक िूलो िच्चाका
लागर् ध्यान हदन र लसक्न नसक्ने)।



िच्चालाई लर्क्षक र स्टाफले हदने स्यािारभन्दा िढी स्यािार आवश्यक छ, तर पनन धेरै िच्चािरूलाई स्यािार हदइरिे का छन ्।



िच्चाको रोर् सूचीमा छ र घरमा िस्न लसफाररस र्ररएको छ।
लक्ष्यणहरू

के िच्चा घरै मा िस्नु पर्ग ?

पखाला

हो – यहद िच्चा बिरामी दे खखयो वा दे खखएजस्तो र्छग भने; यहद िच्चालाई

आउनु जन
ु खाना वा औषगधले र्राएको िोइन

र उल्टी भैरिे को छ भने; यहद िच्चालाई डाइपर वा र्ौचालयमा पोखखनेर्रर

िच्चाको सामान्य हदसाको तल
ु नामा िारम्िार, र्ीलो वा पानीजस्तो हदसा

पखाला लार्ेको छ भने

ज्वरो – व्यविार पररवतगन वा अन्य बिरामीका साथ

यहद ज्वरो १००°

फारे निाइट वा सोभन्दा िढी आएमा ४ महिनाभन्दा साना िच्चा वा
साना िच्चालाई तुरुन्तै डाक्टरलाई दे खाउनु पछग ।
"रुघा-जस्ता" लक्ष्यणहरू

खोकी र खराि र्ला सहितको १००° फारे निाइट

ज्वरोसहितको पखाला लार्ेको छ र सामान्य छै न भने; यहद िच्चालाई पखाला

भन्दा मागथको ज्चरो

अन्य रुघाका लक्ष्यर्िरूमा थकान, र्रीर दख्न
ु े, उल्टी िुने, पलाला लाग्ने
आहद सामेल छन ्।

हो, जि िच्चालाई फोकाफोकी, र्ला खराि, उल्टी, पखाला, व्यविार
पररवतगन, अररो घाँटी, सास फेनग कहिनाइ, आहद।

हो – ज्वरो ननको भएपनछ कम्तीमा २४ घन्टाका लागर्, औषगधको प्रयोर्
बिनै जरो घट्दा

खोकी

हो – यहद र्म्भीर, अननयजन्रत खोकी वा घ्यारघ्यार, तीब्र सास वा सास

हलुका स्वासप्रश्वास वा गचसोका लक्ष्यणहरू

होइन – यहद स्कूल क्रियाकलापमा भार् ललन सक्ने भए स्कूल जाँदा िुने।

फेनग कहिनाइ, र मेडडकल उपचार चाहिएमा

यहद लक्ष्यर्िरू र्म्भीर भए घरमै राख्नुिोस ्। यसमा ज्वरो आउने, वा िच्चाले
सामान्य व्यविार नदे खाइरिे को वा सास फेनग कहिनाइ सामेल छ र त्यसो भए

ज्वरो सहहतका फोकाफोकी

उल्टी

बितेका २४ घण्टालभर दईु वा िढी पल्ट उल्टी।
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डाक्टरलाई सम्पकग र्नुिग ोस ्।

हो – डाक्टरलाई फोन र्नि
ुग ोस ्।

नछटै फैललने फोकाफोकी भएमा, खुला रसाउने

घाउ भएमा, र/वा जनत निुने भएमा मूल्याङ्कन र्नुग पने।
नोट: ज्वरो नआउने र व्यविार पररवतगन नर्राउने फोकाफोकीका लागर् स्कूल
छाडेर घर िस्नु पदै न।

हो – जिसम्म उल्ली रोक्रकँदै न वा डाक्टरले सङ्िमक छ भनी भन्दै नन ्।
यहद िच्चालाई िालसालै टाउकामा चोट लार्ेको भए बिरामीका अन्य
गचन्ििरू र ननजगलीकरर्का लक्ष्यर्िरू िे नि
ुग ोस ्।

बिमारी

िच्चाले घर िस्नै पर्ग ?

ठे उला

हो-- फोकािरू नसक
ु ु न्जेल र नधलु लइइन्जेलसम्म (सामान्यतया – ६ हदन)

आँखा पाक्ने (वपन्क आइ)

होइन (ब्याक्टे ररयल वा भाइरल) – िच्चालाई ज्वरो नआएसम्म वा व्यविारमा पररवतगन

र्ुलािी रङको आँखा र िाक्लो पिेँलो/िररयो स्राव

नभएसम्म िच्चाले घर िस्नु पदै न। सल्लाि र सम्भाववत उपचारका लागर् आफ्नो

क्रूप (िे नि
ुग ोस ् खोकी)

सल्लािका लागर् आफ्नो डाक्टरलाई फोन र्नि
ुग ोस ्।

डाक्टरलाई फोन र्नि
ुग ोस ्।

नोट: सामान्य क्रियाकलापमा भार् ललन नसक्ने र्री अस्वस्थ िुँदा िािे क अन्य जस्थनतमा
तपाईँको िच्चा स्कूल जान सक्छ।
फफफ्थ्स डिजजज

होइन— फोका उठ्न थालेपनछ िच्चा सङ्िामक िुँदैन।

हात खुट्टा र मख
ु रोि (कोक्सस्याकी भाइरस)

होइन— िच्चाको मख
ु खराि निुन्जेल र ऱ्याल नकाडुन्जेल र सामान्य क्रियाकलापमा भार्
ललन नसकुन्जेल

जम्र
ु ा वा दाद

हो—स्कूल समयको अन्त्यदे खख पहिलो उपचार पनछसम्म।

हे पाटाइहटस ए

हो—रोर् लार्ेको एक िप्तापनछ सम्म र तपाईँको िच्चा सामान्य क्रियाकलापमा भार् ललन
सकुन्जेलसम्म।
होइन—तपाईँको िच्चाका छोप्न नसक्रकने खल
ु ा फोका िुन्जेल र तपाईँको िच्चाले ननरन्तर

जनौ खहटरो

ऱ्याल चह
ु ाउन्तजेल।
इम्पेटाइिो

हो—उपचार सुरु भएपनछ तपाईँको िच्चाले २४ घण्टा घरमा िस्नु पछग ।

दाद

हो—स्कूल समयको अन्त्यदे खख पहिलो उपचार सरु
ु िुन्जेलसम्म।

पहिलो दईु हदनका लागर्

सङ्िलमत क्षेर छोपेर राख्नि
ु ोस ्।
रातो खसरा वा रोजओला

होइन—तपाईँको िच्चालाई ज्वरो नआएसम्म र व्यविार पररवतगन नभएसम्म।

आरएसभभ (रे जस्परे टरी लसजन्सहटयल भाइरस)

होइन— िच्चािरू सामान्य क्रियाकलापमा भार् ललन नसक्ने र्री बिरामी भएमा र/वा
उनीिरूलाई सास फेनग र्ाह्रो नभएसम्म तपाईंको िच्चा स्कूल जान सक्छ।
सल्लािका लागर् डाक्टरलाई फोन र्नि
ुग ोस ्।

स्रे प थ्रोट

हो—एजन्टिायोहटक सुरु र्रे पनछ २४ घण्टा सम्मका लागर् जिसम्म डाक्टरले नछटै स्कूल
जान भन्दै नन ्। तपाईँको िच्चा सामान्य क्रियाकलापमा भार् ललन सक्ने पनन िुनप
ु नेछ।

खोपले ननको पाने रोिहरू दादरु ा, र्लफुले, रूिेला (जमगन दादरु ा),

हो—डाक्टरले अि सङ्िामक छै न भने पनछ तपाईँको िच्चा स्कूल जान सक्छ।

नयस्ट सङ्क्क्रमण

होइन— राम्ररी िात धन
ु े र सरसफाई अभ्यास पालना र्ने।

पटुगलसस (लिरे खोकी)

थ्रस वा क्याजन्डडा डाइपर बिलमरा

औषगिहरू:
िुनप
ु नेछ।

स्कूल स्टाफले ववद्याथीिरूलाई हदने सिै औषगधिरूका लागर् मेडडकल सेवा प्रदायकको ललखखत आदे र् र आमािाि/ु अलभभावकको सिमनतमा

यसमा काउन्टरमा पाइने र प्रेजस्िप्सन औषधीिरू पनन सामेल छन ्।

स्कूल पसोनेलले ननम्नम सामेल मार्गदर्गनिरू पालना र्नेछन ्:
वातावरर्को कोलोराडो ववभार्, सिैभन्दा ताजा संस्करर्।
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स्कूल व्यवस्थापनमा सङ्िामक रोर्, स्कूल नसग र पसोनेलका लागर् मार्गदर्गन, स्वास््य र

