
 

 

 

विद्यालयहरु क्वारेन्टाइन स्थलका रूपमा प्रयोगका सन्दर्भमा मागभदर्भन  

 

सामान्यतया विद्यालय र्िनहरु, बालमैत्री स्थानहरु र सामुदावयक वसकाइ केन्द्रहरु रू्कम्प, बाढी, पवहरो, महामारी तथा यसै्त अन्य 

विपद्का कारण घरबारविवहन पररिारका लावग आश्रयस्थलका रुपमा  एिं सङ््करमणजन्य रोगव्याधीहरुका कारण पररिार िा सुरवित 

समुदायबाट टाढै राख्नुपनेहरुका लावग क्वारेन्टाइन स्थलको रूपमा प्रयोग गनुभ हुँदैन । तर हाम्रा धेरै समुदायहरूमा आपत्कालीन आश्रयस्थल 

िा क्वारेन्टाइन स्थलका लावग र्नेर छुटै्ट र्िनहरु तयार गररएका छैनन् । यस्तो अिस्थामा सािभजवनक र्िनहरूसुँगै विद्यालयहरु. बालमैत्री 

स्थान र सामुदावयक वसकाइ केन्द्रहरु पवन आश्रयस्थल र क्वारेन्टाइन स्थलका रूपमा प्रयोग हने गरेका छन् । विद्यालय, बालमैत्री स्थान र 

वसकाइ केन्द्रहरुलाइभ  क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग  गनै पने अिस्था आइपदाभ त्यसका नकारात्मक प्रर्ािलाइभ  कम गनभ देहायअनुसारका 

उपायहरु अबलम्बन गनुभ पदभछ:   

१.सामान्य योजना: 

• आवधकाररक वनकायले क्वारेन्टाइन स्थलको लावग अन्य िैकल्पिक ठाउुँको पवहचान गरी  विद्यालय, बालमैत्री स्थान र वसकाइ 

केन्द्रहरुलाई क्वारेन्टाइन स्थलको लावग अल्पिम विकिको रूपमा मात्र प्रयोग हन्छन् र्ने्न सुवनवित गरी  संर्ि र्एसम्म अन्य 

वििकिहरुको पवहचान गनुभ पदभछ ।  

• वजल्ला, स्थानीय तह िा क्वारेन्टाइन व्यिस्थापन गने वनकायसुँग अस्थायी र्ौचालय बनाउन र क्वारेन्टाइनमा राल्पिएका  सबैजना 

फवकभ इसकेपवछ विद्यालय, बालमैत्री स्थान र वसकाइ केन्द्रहरुको सरसफाइ गराउने प्रवतबद्भता एिं ममभत संर्ार गनभको लावग बजेट  

उपलब्ध हनुपदभछ । सामान्यतया विद्यालय, बालमैत्री स्थान र वसकाइ केन्द्रहरुलाइभ   क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गदाभ पुगेको 

बेफाइदालाइभ  सुधाररएको सुवबधाहरु तथा थप सरसफाइभ  र स्वच्छता सम्बन्धी संरचनाहरुको वनमाभण जस्ता देल्पिने कामहरु गरी पूरा 

गनुभ पदभछ । 
 

२.आधिकारिक धनकायद्वािा धिद्यालय बालमैत्री स्थान ि धसकाइ केन्द्रहरुलाइइ  क्वािेन्टाइन स्थलका रुपमा तोकै्न पने अिस्थामा : 

• विद्यालय, बालमैत्री स्थान र वसकाइ केन्द्रहरुको पररसरलाइभ  क्वारेन्टाइन स्थलको रूममा प्रयोग गदाभ पालना गनुभपने आचार संवहता 

तयार गने  गनुभपदभछ (आचार संवहताको नमुना www.doe.gov.np  मा उपलव्ध छ) । यस कायभमा सम्बल्पन्धत िडाका जनप्रवतवनवध, 

प्रधानाध्यापक  र  व्यिस्थापन सवमवतले सम्लग्न हनु पदभछ र संवहताको कायाभन्वयनको अनुगमन गनुभपदभछ । 

• प्रधानाध्यापक र  व्यिस्थापन सवमवतलाइभ  विद्यालय, बालमैत्री स्थान र वसकाइ केन्द्रहरुमा क्वारेन्टाइनमा आउनुर्न्दा अगावड नै 

फवनभचरहरु तथा अन्य उपकरणहरु पन्छाउने र सुरवित कोठामा बन्द गने समय उपलब्ध हनुपदभछ ।  

• आचारसंवहता पालना, वनवदभष्ट स्थान तथा सुविधाहरु क्वारेन्टाइनमा स्थलमा बसे्नहरुले प्रयोग गरेनगरेको लगायतका विषयहरु 

अनुगमन गरी  अवर्लेि राखे्न व्यिस्था वमलाउनु पनेछ ।  

• विद्यालय,बालमैत्री स्थान र वसकाइ केन्द्रहरुका र्िन तथा रै्विक एिं अन्य सामग्रीहरूको संरिण सम्बन्धी वनदेर्न र पालना 

गनुभपने बूुँदाहरु मौल्पिक रूपमा र सबैले देखे्न गरर लेिेर टाुँसु्नपदभछ । यसका साथै  “यो हाम्रो सम्पधि हो, हामीले यसलाई संिक्षण 

गननइपर्इछ ि यसले हामीलाइइ  संिक्षण गछइ ” , यो सम्पवि हाम्रा बाबुनानीहरुको जीिनसुँग सम्बल्पन्धत छ र्ने्न जस्ता आदर्भ िाक्यहरु 

प्रिेर्द्वार र अन्य स्थानहरुमा सबैले देखे्नगरी टाुँसु्न पदभछ ।  

• क्वारेन्टाइनमा बसे्नहरूले प्रयोग गने किाकोठा, र्ौचालय, धारा, तथा ढल जस्ता सुविधाहरूको दैवनक सरसफाइ गनुभपदभछ ।  
 

३. धिद्यालय, बालमैत्री स्थान ि धसकाइ केन्द्रहरु सनचारु नभएको अिस्थामा  

• आश्रयस्थल विद्याथी तथा वसकारुका लावग र्एकाले आपत्कालीन अिस्थाका लावग मात्र हो र्ने्न सञ्चार गनुभपदभछ । 

• विद्यालय,बालमैत्री स्थान र अस्थायी वसकाइ केन्द्रहरुमा वनकट र्विष्यमा नै विद्याथी तथा वसकारुहरु वसक्नका लावग आउने 

र्एकाले उनीहरु आउुँदा आश्रयका रुपमा प्रयोग र्एका कारण वसजभना हनसके्न त्रास िा र्यलाई व्यिस्थापन गने तयारी 

गनुभपदभछ  

• आश्रयस्थलका कारण विद्याथीको स्वास्थ्यमा पनभ सके्न प्रवतकूल असरको पूिाभनुमान गरी वनरोधात्मक विवध जसै्तैः सरसफाइ 

गने, कीटनासक औषवध छने लगायतका विवध उपयोगमा ल्याउने तयारी र सोको कायाभन्वयन गनुभ पदभछ ।  
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