शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये राज्यातील
शहरी भागात 8वी ते 12 वी व ग्रामीि
भागातील 5 वी ते 7 वी चे वगष सुरणक्षतपिे
सुरु करण्यासाठी मागषदशषक सूचना.
महाराष्ट्र शासन
शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभाग
शासन पणरपत्रक क्रमाांक : सांकीिष : 2021/प्र.क्र.113/एसडी-6
मादाम कामा मागष, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
णदनाांक : -10 ऑगस्ट, 2021
वाचा :- १) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; णदनाांक 15 जून, 2020.
2) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; णदनाांक 24 जून, 2020.
3) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; णदनाांक 22 जुल,ै 2020.
4) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; णदनाांक 17 ऑगस्ट, 2020.
5) शासन पणरपत्रक क्र.सांकीिष 2020/प्र.क्र.86/एसडी-6; णदनाांक 29 ऑक्टोबर, 2020.
6) सांचालक (प्राथणमक / माध्यणमक व उच्च माध्यणमक) णशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,
पुिे याांचे पत्र क्र.जाक्र अमाशा /शा.सुरु/2021/एस-1/1872, णद.14 जून, 2021.
7) मा.मुख्यमांत्री याांचेकडील बैठक णदनाांक 22/06/2021
8) शासन पणरपत्रक क्रमाांक सांकीिष : 2021/प्र.क्र.94/एसडी-6 णद.७ जुल,ै 2021
9) सावषजणनक आरोग्य णवभागाचे Break the Chain-Modified Guidelines आदे श
णद.2 ऑगस्ट,2021
पार्श्षभम
ू ी :सन 2020 या वर्ात राज्यामध्ये कोरोनाचा प्रादु भाव सुरु झाला. त्यानांतर शासनाने
केलेल्या उपाययोजनाांमुळे राज्यातील कोरोनाची पणरस्स्थती काही कालावधीनांतर सुधारल्याने
राज्य शासनाने टप्पप्पयाटप्पप्पयाने शाळा सुरु करण्यास परवानगी णदली. त्यानुसार शालेय णशक्षि
णवभागाने प्रथमत: णद.10 नोव्हेंबर, 2020 च्या शासन पणरपत्रकान्वये इ.9 वी ते 12 वी चे वगष काही
अटी - शती णनणित करुन णद.23 नोव्हेंबर, 2020 पासून सुरु करण्यास मान्यता णदली. त्यानांतर
णद.18 जानेवारी, 2021 रोजीच्या पणरपत्रकान्वये इ. 5 वी ते 8 वी चे वगष णद.27 जानेवारी, 2021
पासून सुरु करण्यास मान्यता णदली. तथाणप, त्यानांतर राज्यात कोरोनाची दु सरी लाट
टप्पप्पयाटप्पप्पयाने वाढत गेली. त्यामुळे राज्य शासनाने णद. 15 एणप्रल, 2021 पासून राज्यात पुन्हा
लॉकडाऊन जाहीर केले. त्यानांतर राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजनाांमुळे राज्यातील
लॉकडाऊन उठणवण्यात आले. त्यामध्ये राज्य शासकीय कायालयातील उपस्स्थती टप्पप्पयाटप्पयाने
वाढणवण्यात आली आहे . तसेच इतर आस्थापना दे णिल सुरु करण्यास टप्पप्पयाटप्पप्पयाने मान्यता
दे ण्यात आली आहे .
2.

मागील वर्ी शाळा बांद असल्यामुळे णवद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे . माध्यणमक

व उच्च माध्यणमक णशक्षि सांचालनालयाने त्याांच्या णद.14 जून, 2021 च्या पत्रान्वये णवदभष वगळता
राज्यातील इतर भागात णद.15 जून, 2021 पासून व णवदभात णद.28 जून, 2021 पासून शैक्षणिक
वर्ष सुरु करिेबाबत जाणहर केले आहे .

राज्य शैक्षणिक सांशोधन व प्रणशक्षि पणरर्दे मार्षत

ऑनलाईन णशक्षि णवद्यार्थ्यांपयंत पोहोचणवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनाांचा उल्लेिदे िील सदर
पत्रात करण्यात आला आहे . तसेच सदर पत्रान्वये वरील णदनाांकापासून णशक्षकाांच्या

शासन पणरपत्रक क्रमाांकः सांकीिष 2021/प्र.क्र.113 /एसडी-6

उपस्स्थतीबाबत णनदे श दे ण्यात आले आहे . सांदभाधीन णद.७जुल,ै 2021 च्या शासन पणरपत्रकान्वये
राज्यातील कोणवड मुक्त ग्रामीि भागातील पणहल्या टप्पप्पयात इयत्ता 8 वी ते इयत्ता 12 वी चे वगष
सुरणक्षतपिे सुरु करण्यात आले आहेत. परांतु णवद्यार्थ्यांचे आरोग्य व सुरणक्षतता प्राथणमकता असून
शालेय णशक्षि णवभाग online णशक्षिासाठी सातत्याने आग्रही आहे. मागील वर्षभरात णवणवध
माध्यमातून प्रत्येक मुलापयंत णशक्षि पोहचणवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.परांतु ही बाब दु लषणक्षत
करता येिार नाही की, आर्थथक, सामाणजक,ताांणत्रक (टँ ब,स्माटष र्ोन इ.चा अभाव) णवर्मता पहाता
शेवटच्या घटकातील णवद्यार्थ्यापयंत णशक्षि पोहोचणवण्यासाठी सांणमश्र (offline-online) णशक्षिाची
गरज आहे.त्यासाठी ऑनलाईन णशक्षिाबरोबरच ऑर्लाईन णशक्षि सुरू करिे आवश्यक आहे.
3.

जागणतक आरोग्य सांघटना व युणनसेर्ने प्रत्यक्ष णशक्षिापासून प्रणदघष काळ शाळे पासून दु र

राणहल्यामुळे णवद्यार्थ्यांच्या णशकण्याच्या क्षमतेवर दू रगामी पणरिाम होऊ शकतात. शाळा बांद
असल्यामुळे मुले एक वर्ापासून घरी बसली आहेत व त्यामुळे त्याांच्यावर शाणररीक, मानणसक
(psychological) तिाव येऊन दु ष्ट्पणरिाम होत आहे त. या बाबीकडे दु लषक्ष करुन चालिार नाही.
पुढे जस-जसा कालावधी जाईल, तस-तसे सदर नुकसान भरून काढिे कठीि जाईल. काही
शाळा मध्ये णवद्युत पुरवठा व इांटरनेट सुणवधा नसल्यामुळे णवद्यार्थ्यांना णशक्षिापासून वांणचत राहावे
लागले. गतवर्ी बऱ्याच कालावधी टाळे बांदी पाळली गेल्यामुळे अध्यापन व अध्ययन प्रणक्रयेमध्ये िांड
पडला. बाल-णववाह, बालमजुरीचे वाढते प्रमाि, मुलींचे/मुलाांचे गळतीचे प्रमाि (drop-out) व घरशेती कामात ठे विे इ. मोठया प्रमािावर सामाणजक नुकसान होण्याची शक्यता आहे .
4.

भारतीय वैद्यणकय सांशोधन पणरर्दे कडू न नुकताच चौथा सेरो सव्हे करण्यात आला. सदर

चौर्थ्या सेरो सवेक्षिात ६ ते १७ वयोगटातील मुलाांचाही समावेश करिात आल्याने सदर णनष्ट्कर्ष
महत्वाचे आहे त. दे शातील सहा ते नऊ वयोगटातील 57.2 टक्के मुलाांमध्ये प्रणतपपडे (Antibodies)
णवकणसत झाल्याचे सदर सवेक्षिामध्ये णदसून आले आहे. त्यानुर्ांगाने दे शात सुरूवातीला शाळा
सुरू करिेपूवी शाळाांमधील णशक्षक व णशक्षकेतर कमषचा-याांचे लसीकरि झालेले असिे आवश्यक
आहे असे भारतीय वैद्यणकय सांशोधन पणरर्दे चे महासांचालक याांनी मत नोंदणवले आहे.
5.

शाळा सुरू करण्याबाबत णद.9 ते 12 जुलै,2021 या कालावधीत राज्य शैक्षणिक व सांशोधन

पणरर्द,महाराष्ट्र राज्य, पुिे याांच्याकडू न

णजल्हाणनहाय सवेक्षि करण्यात आले. कोणवडशी

सांबांणधत आवश्यक त्या सवष सुरक्षाणवर्यक उपाययोजना करून प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाल्यास आपल्या
पाल्यास शाळे त पाठणवण्याची आपली तयारी असल्याचे 81.18 टक्के पालकानी सदर
सवेक्षिामध्ये साांणगतले. तसेच राज्यातील प्राथणमक शाळा सुरू करण्याबाबत प्राथणमक णशक्षक
सांघटनाांकडू नही मागिी करण्यात येत आहे.
6.

वरील सवष बाबींचा णवचार करता, कोणवड-19 चा प्रादु भाव कमी झालेला असल्यामूळे,

णवद्यार्थ्यांच्या सवांणगि णवकासासाठी, सावषजणनक आरोग्य णवभागाचे Break the Chain-Modified
Guidelines आदे श णद.2 ऑगस्ट,2021 नुसार काही णजल््ाांमध्ये कोणवड काळातीलणनबंधाांसांबांधी
णनिषयाबाबत सांबांणधत णजल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राणधकरि

याांना व इतर णजल््ाांमध्ये

शाळाांसांबांधी णनिषयाबाबत शालेय णशक्षि णवभागास अणधकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे
णवद्यार्थ्यांना णनयणमत णशक्षिाचा लाभ व्हावा यासाठी ग्रामीि व शहरी भागामध्ये शाळाांचे वगष सुरु
करण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती. यापूवी शालेय णशक्षि व क्रीडा णवभागाच्या णद.7
जुलै,2021 च्या शासन पणरपत्रकानुसार कोणवडमुक्त ग्रामीि भागातील इयत्ता 8 ते 12 वी चे वगष
पृष्ट्ठ 11 पैकी 2
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सुरू करण्यात आले आहेत. सावषजणनक आरोग्य णवभागाचे उपरोक्त नमूद Break the ChainModified Guidelines णवचारात घेता कोणवडचा प्रादु भाव कमी झालेल्या शहरी भागातील इयत्ता 8
ते 12 वी चे वगष व ग्रामीि भागातील इयत्ता 5 वी ते 7 वी चे वगष सुरू करण्याची बाबही शासनाच्या
णवचाराधीन होती.
पणरपत्रक :
7.

त्यानुर्ांगाने णदनाांक 17 ऑगस्ट, 2021 पासून राज्यातील ग्रामीि भागात इयत्ता 5 वी ते 7

वी चे वगष व शहरी भागातील इयत्ता 8 वी ते 12 वी चे वगष सुरु करण्यास परवानगी दे ण्यात येत
आहे.मुांबई,मुांबई उपनगर,ठािे शहरातील कोणवड पणरस्स्थती णवचारात घेवून शाळा सुरू
करिेबाबत णनिषय घेण्यासाठी सांबांणधत महानगरपाणलका आयुक्त याांना प्राणधकृत करण्यात येत
आहे. तसेच णदनाांक 2 ऑगस्ट, 2021 रोजीच्या ब्रेक द चेन मधील सुधारीत मागषदशषक सूचनानूसार
कोल्हापूर, साांगली, सातारा, सोलापूर, पुिे, अहमदनगर, बीड, रत्नाणगरी, पसधुदुगष, रायगड,
पालघर णजल््ातील कोणवड पणरस्स्थती णवचारात घेवून व अन्य णजल््ाांबाबत देिील शाळा सुरू
करिेबाबत णनिषय घेण्यासाठी सांबांणधत णजल््ाचे णजल्हाणधकारी याांना प्राणधकृत करण्यात येत आहे.
महानगरपालीका क्षेत्रातील शाळा सुरू करण्यासाठी िालीलप्रमािे सणमती गठीत करावी.
1.आयुक्त, महानगरपालीका

अध्यक्ष

2.वाडष ऑर्ीसर

सदस्य

3. वैद्यकीय अणधकारी ,महानगरपाणलका

सदस्य

4. णशक्षिाणधकारी/ णशक्षि णनरीक्षक

सदस्य

नगरपांचायत/नगरपाणलका/ग्रामपांचायत स्तरावर याांच्यासाठी िालील प्रमािे सणमती गठीत
करावी.

7.1)

1. णजल्हाणधकारी

अध्यक्ष

2. मुख्याणधकारी, नगरपणरर्द

सदस्य

3. वैद्यकीय अणधकारी ,नगरपणरर्द/ णजल्हा आरोग्य अणधकारी

सदस्य

4. णशक्षिाणधकारी (प्राथणमक / माध्यणमक)

सदस्य

सणमतीने शाळा सुरू करण्यापूवी िालील बाबीवर चचा करावी.

(i) शाळा सुरु करण्यापूवी कमीत कमी 1 मणहना सांबांणधत शहरात / गावात कोणवडचा प्रादु भाव
कमी झालेला असावा.
(ii) णशक्षकाांचे लसीकरि करिे आवश्यक आहे. याबाबत णजल्हाणधकाऱ्याांनी णनयोजन करावे.
याबाबत मुख्य कायषकारी अणधकारी, णजल्हा पणरर्द/ आयुक्त,महानगरपाणलका/मुख्याणधकारी,
नगरपणरर्द व णशक्षिाणधकारी याांनी णजल्हाणधकाऱ्याांकडे पाठपुरावा करावा.
(iii) णवद्यार्थ्यांच्या पालकाांना गदी टाळण्यासाठी शाळे च्या पणरसरात प्रवेश दे ऊ नये.
(iv) कोणवड सांबांधी सवष णनयमाांचे काटे कोरपिे पालन करावे. उदा.जास्त णवद्याथी असलेल्या
शाळाांमध्ये दोन सत्राांमध्ये, एका बाकावर एकच णवद्याथी, दोन बाकाांमध्ये 6 र्ूट अांतर, एका
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वगात जास्तीत जास्त 15-20 णवद्याथी, सतत हात साबिाने धुिे, मास्कचा वापर, कोितेही
लक्षि असल्यास णवद्यार्थ्यांना घरी पाठणविे व लगेच कोरोना चाचिी करून घेिे, इ.
(v) णवद्याथी कोणवडग्रस्त झाल्याचे आढळल्यास तात्काळ शाळा बांद करुन शाळा णनजंतुकीकरि
करण्याची कायषवाही मुख्याध्यापकाांनी करुन घ्यावी व णवद्यार्थ्यांचे णवलगीकरि करावे व
वैद्यकीय अणधकाऱ्याच्या सल्लाने वैद्यकीय उपचार सुरु करावेत.
7.2) शाळा सुरू करताना मुलाांना टप्पप्पया-टप्पप्पयात शाळे त बोलणवण्यात यावे.उदा.वगांना
अदला-बदलीच्या णदवशी/ सकाळी-दु पारी, ठराणवक महत्वाच्या (core) णवर्याांसाठी प्राधान्य इ.
हयासाठी सोबत जोडलेल्या मागषदशषन सूचना ( SOP) चे पालन करावे.
7.3) सांबांधीत शाळे तील णशक्षकाांनी राहण्याची व्यवस्था शक्यतो त्याच शहरात / गावात
करावी, पकवा त्याांनी सावषजणनक वाहतूक व्यवस्थेचा शक्यतो वापर न करण्याबाबत दक्षता
घ्यावी.
7.4) वरील सवष बाबींचे शहरी भागात महानगरपालीका आयुक्त व इतर भागात णजल्हाणधकारी
याांनी मुख्य कायषकारी अणधकारी, णजल्हा पणरर्द/ मुख्याणधकारी,नगरपणरर्द याांनी
णशक्षिाणधकारी, आरोग्य अणधकारी याांच्या समवेत सातत्याने आढावा घेऊन आवश्यक तेथे
सांबांणधताांना सूचना कराव्यात. शाळा सुरु करण्यापूवी व शाळा सुरु झाल्यानांतर आरोग्य,
स्वच्छता व इतर सुरक्षाणवर्यक उपाययोजनाांबाबतच्या मागषदशषक सूचना ( SOP )सोबत
जोडलेल्या पणरणशष्ट्ट-अ व पणरणशष्ट्ट-ब मध्ये दे ण्यात येत आहेत.
8.

सदर शासन पणरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत

स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांगिक सांकेताांक 202108101514011721 असा
आहे . सदर पणरपत्रक णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन णनगषणमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .
RAJENDRA
SHANKARRAO PAWAR
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( राजेंद्र पवार )
सह सणचव, महाराष्ट्र शासन
प्रणत,
1) मा. राज्यपालाांचे सणचव, राजभवन, मुांबई.
2) मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सणचव.
3) मा. उप मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे सणचव.
4) मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष, णवधान पणरर्द, णवधान भवन, मुांबई.
5) मा. सभापती व मा. उपसभापती, णवधान सभा, णवधान भवन, मुांबई.
6) मा. मांत्री, ( शालेय णशक्षि ) याांचे िाजगी सणचव.
7) मा. राज्यमांत्री, ( शालेय णशक्षि ) याांचे िाजगी सणचव.
8) आयुक्त (णशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
9) राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथणमक णशक्षि पणरर्द, मुांबई.
10) सांचालक, राज्य शैक्षणिक सांशोधन व प्रणशक्षि पणरर्द, महाराष्ट्र, पुिे.
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11) णशक्षि सांचालक (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक), णशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
12) णशक्षि सांचालक (प्राथणमक), णशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
13) प्रभारी सांचालक, बालभारती,
14) सवष णवभागीय णशक्षि उपसांचालक.
15) मुख्य कायषकारी अणधकारी, णजल्हा पणरर्द, सवष
16) मुख्याणधकारी, नगरपाणलका, सवष
१7)णशक्षिाणधकारी प्राथणमक/माध्यणमक (सवष)
18) प्राचायष, णजल्हा णशक्षि व प्रणशक्षि सांस्था (सवष).
19) प्रशासन अणधकारी, महानगरपाणलका (सवष)
20) णनवडनस्ती (काया.एसडी-6).
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पणरणशष्ट्ट-अ
शाळा सुरु करण्यापूवी आरोग्य, स्वच्छत्ता व इतर सुरक्षाणवर्यक उपाययोजनाांबाबतच्या मागषदशषक
सूचना
1.

शाळे त स्वच्छता व णनजंतुकीकरि णवर्यक सुणवधा सुणनणित करिे:

मुलाांना सुरणक्षत व आरोग्यदायी वातावरिात णशक्षि दे ण्यासाठी प्रत्येक शाळे ने

णवद्याथी/णशक्षक पकवा णशक्षकेतर कमषचारी वगष आजारी पडल्यास त्याांचे अलगीकरि व
त्याांच्यावर काय उपचार करावेत ? शाळा तात्पुरती बांद करावी लागल्यास णवद्यार्थ्यांचे
णशक्षि सुरु राहण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजना याचा कृती आरािडा तयार करावा.


शाळा सुरु करण्यापूवी शाळे मध्ये मुलाांनी यावे यासाठी शाळा व्यवस्थापन सणमतीने

“ चला मुलाांनो शाळे त चला ” (Back to School) अशी मोणहम राबवावी.


शाळे त हात धुण्यासाठी सुणवधा उपलब्ध करुन दे िे.



तापमापक (Thermometer), जांतूनाशक, साबि-पािी इत्यादी आवश्यक वस्तुांची

उपलब्धता तसेच शाळे ची स्वच्छता व णनजंतुकीकरि स्थाणनक प्रशासनाने (ग्रामीि व शहरी)
सुणनणित करावे. वापरण्यात येिारे तापमापक हे calibrated contactless infrared digital
thermometer असावे.


ज्या णठकािी वाहतूक सुणवधेचा वापर करण्यात येिार आहे अशा शाळाांनी

मुख्याध्यापकाांच्या णनयांत्रिािाली वाहतुक आरािडा तयार करून णवद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकरीता
वाहतुक सुणवधाांचे वेळो वेळी णनजंतुकीकरि करावे.


एिाद्या शाळे त णवलगीकरि केंद्र (क्वारांटाईन सेंटर) / कोणवड सेंटर असल्यास

स्थाणनक प्रशासनाने ते इतर णठकािी स्थलाांतर करावे. स्थाणनक प्रशासनाने अशा शाळे चे
हस्ताांतरि शाळा व्यवस्थापनाकडे करण्यापूवी त्याचे पूिषत: णनजंतुकीकरि करुन हस्ताांतर
शाळे कडे करावे.
2. णशक्षकाांची कोणवड-19 बाबतची चाचिी: सांबांणधत शाळे तील सवष णशक्षक व णशक्षकेत्तर कमषचाऱ्याांनी कोणवड-19 साठीची 48 तासापूवीची
RTPCR चाचिी करावी. णशक्षक व णशक्षकेत्तर कमषचाऱ्याांनी सदर चाचिीचे प्रयोगशाळे ने णदलेले
प्रमािपत्र शाळा व्यवस्थापनास सादर करावे. सदर प्रमािपत्राची शाळा व्यवस्थापनाने पडताळिी
करावी
 ज्या णशक्षक व णशक्षकेत्तर कमषचाऱ्याांचे चाचिी अहवाल positive असतील त्याांनी कोणवड मुक्त
झाल्यानांतरच शाळे त उपस्स्थत राहवे. शाळे च्या प्रमुिाांनी आजारी असल्याच्या कारिामुळे
कमषचाऱ्यास रजेवर राहण्याची परवानगी दे ण्यात यावी.
 ज्या णशक्षक व णशक्षकेत्तर कमषचाऱ्याांचे चाचिी अहवाल negative आहे त त्याांनी शाळे त
उपस्स्थत राहताना कोणवड-19 सांदभातील सवष मागषदशषक सूचनाांचे पालन करिे आवश्यक
राहील. तसेच कोणवड-19 बाबतची लक्षिे आढळल्यास त्याांनी त्वरीत चाचिी करावी.
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3.

बैठक व्यवस्था :वगषिोली तसेच स्टार् रुम मधील बैठक व्यवस्था शारीणरक अांतर (Physical



Distancing) च्या णनयमाांनुसार असावी.
वगामध्ये एका बाकावर एक णवद्याथी याप्रमािे बैठक व्यवस्था असावी.


4.

शारीणरक अांतर (Physical distancing) च्या णनयमाांच्या अांमलबजाविीकणरता णवणवध णचन्हे व
िुिा प्रदर्थशत करिे :शाळे त दशषनी भागावर Physical distancing, मास्कचा वापर इत्यादी सांदभात



मागषदशषक सूचना प्रदर्थशत कराव्यात.


थूांकण्यावरील बांदीची काटे कोरपिे अांमलबजाविी करावी.



शाळे च्या अांतगषत व बा् पणरसरामध्ये राांगेत उभे राहण्याकणरता णकमान सहा

र्ूट इतके शारीणरक अांतर (Physical distance) रािले जाईल याकणरता णवणशष्ट्ट
णचन्हे जसे चौकोन, वतुषळ इत्यादींचा वापर गदी होिारी णठकािे, जसे पािी णपण्याच्या
सुणवधा, हात धुण्याच्या सुणवधा, स्वच्छतागृहे इत्यादीच्या णठकािी करण्यात यावा.
शारीणरक अांतर (Physical distance) रािण्यासाठी जेथे शक्य असेल तेथे



येण्या व जाण्याचे वेगवेगळे मागष णनणित करिाऱ्या बािाांच्या िुिा दशषणवण्यात याव्यात
5. शाळे तील कायषक्रम आयोजनावरील णनबंध :पणरपाठ, स्नेह सांम्मेलन, व इतर तत्सम कायषक्रम ज्यामुळे अणधक गदी होऊ



शकते अथवा स्पशष होईल अशा कायषक्रमाांच्या आयोजनावर कडक णनबंध असेल.
णशक्षक- पालक बैठका ऑनलाईन घ्याव्यात.
6. पालकाांची सांमती व पालकाांनी घ्यावयाची दक्षता :णवद्यार्थ्यांनी शाळे त उपस्स्थत राहण्यापूवी त्याांच्या पालकाांची सांमती



आवश्यक असेल. शाळा व्यवस्थापन सणमतीने पालकाांशी वरील णवर्यी चचा करावी.
आजारी असलेल्या पकवा लक्षि असलेल्या मुलाांना पालकाांनी शाळे त पाठवू


नये.

7. णवद्याथी, पालक, णशक्षक व समाजातील सदस्य याांना कोणवड-19 च्या सांदभातील आव्हाने व
त्याबाबतची त्याांची भूणमका याबाबत जागरुक करिे: शाळा सुरु करण्यापूवीच णवद्याथी, पालक, णशक्षक व समाजातील सदस्य याांच्यात
जागरुकता णनमाि करण्याकणरता शाळा व्यवस्थापन सणमतीने पत्रके , पत्रे व
सावषजणनक घोर्िाांच्या माध्यमाांचा वापर करुन पुढील मुद्द्ाांबाबत कायषवाही करावी:a) वैयस्क्तक स्वच्छता व नेहमी वापरण्यात येिारे पृष्ट्ठभागाांचे णनजंतुकीकरि
इत्यादीबाबत काय करावे पकवा काय करु नये याबाबतच्या सुचना.
b) शारीणरक अांतर पालनाचे (Physical distancing) चे महत्व.
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c) कोणवड-19 च्या प्रणतबांधासाठी आवश्यक स्वच्छताणवर्यक सवयी.
d) कोणवड-19 बाबतच्या गैरसमजुती.
e) कोणवड-19 ची लक्षिे आढळल्यास शाळे त जािे टाळिे.
f)

मास्कचा वापर करावा

g) हात सातत्याने साबिाने स्वच्छ करावेत.
 केंद्रीय आरोग्य व कुटु ां ब कल्याि मांत्रालय याांच्या सुचनाांनुसार, सवषच कमषचारी जे
(कोणवड-१९च्या अनुर्ांगाने) अणधक उच्च धोक्याच्या पातळीमध्ये आहेत, जसे वयोवृद्ध
कमषचारी, णदव्याांग कमषचारी, गरोदर मणहला कमषचारी व जे कमषचारी और्ध-उपचार
घेत आहेत, त्याांनी अणधक काळजी घ्यावी. त्याांनी शक्यतो णवद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष सांपकात
येऊ नये.
8) शाळे तील उपस्स्थतीबाबतच्या धोरिाांमध्ये सुधारिा करिे: णवद्यार्थ्यांची शाळे तील उपस्स्थती बांधनकारक नसून पूिषत: पालकाांच्या सांमती वर
अवलांबून असेल.
 100% उपस्स्थतीबाबत दे ण्यात येिारी पाणरतोणर्के कोणवड-19 पणरस्स्थतीमुळे सद्य
पणरस्स्थतीत दे ऊ नये. भणवष्ट्यामध्ये कोणवड पणरस्स्थती सुधारल्यानांतर णनयणमत शाळा
सुरु झाल्यानांतर अशी पाणरतोणर्के दे ता येतील.
९)

णशक्षक णशक्षकेतर कमषचा-याांचे लसीकरि करिे आवश्यक शाळा सुरु करण्यापूवी त्या शाळाांमधील णशक्षक व णशक्षकेतर कमषचा-याांचे
लसीकरि झालेले असिे आवश्यक आहे
शाळे तील कमषचाऱ्याांना त्याांना नेमून णदलेल्या कामाव्यणतणरक्त आणिबािीच्या प्रसांगी

इतर कमषचाऱ्याांची कामे करण्यासाठी प्रणशणक्षत करावे.

----------------
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पणरणशष्ट्ट-ब
शाळा सुरू झाल्यानांतर आरोग्य, स्वच्छता व इतर सुरक्षाणवर्यक उपायोजनाबाबतच्या मागषदशषक
सूचना:1. शाळे त व शाळे च्या पणरसरात स्वच्छता व आरोग्यदायी परीस्स्थती सतत राििे :

शाळे चा परीसर दररोज णनयणमतपिे स्वच्छ केला जावा.



शाळे तील वगषिोल्या व वगषिोल्याांच्या बाहेरील नेहमी स्पशष होिारा पृष्ट्ठभाग जसे
स्वचछतागृहे, हॅण्डल, अध्ययन-अध्यापन साणहत्य, डे स्क, टॅ बलेट्स, िुच्या,वाहने इ.वारांवार
स्वच्छता व णनजंतुकीकरि करण्यात यावे.



शाळे तील व शाळे च्या परीसरातील सवष कचऱ्याची णनयणमतपिे णवल्हेवाट लावण्यात यावी.



हात धुण्याच्या सवष णठकािी साबि, हॅन्डवॉश व स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.
शक्य झाल्यास सॅणनटायझर सवष महत्त्वाच्या णठकािी ठे वण्यात यावा.



सुरणक्षत व स्वच्छ णपण्याचे पािी णवद्यार्थ्यांना उपलब्ध होईल याची दक्षता घेण्यात यावी.



णवद्यार्थ्यांनी सोबत वॉटर बॅाटल आिण्यासाठी त्याांना प्रोत्साहीत करावे.



शाळा सुरू होण्यापूवी व शाळा सुटल्यानांतर शाळा व वगष िोल्याांचे णनयणमतपिे
णनजंतुकीकरि करण्यात यावे.



वरील सवष स्वच्छतेमध्ये णवद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेऊ नये

2. शाळे त णवद्यार्थ्यांना सुरणक्षत ठे विे :

जास्त णवद्याथी असलेल्या शाळा दरणदवशी दोन सत्राांमध्ये भरणवण्यात याव्यात.



सवष णवद्याथी, णशक्षक व कमषचारी वगष याांनी शाळे त येताना व शाळे त असेपयंत तसेच, शाळे त
कोितीही कृती करताना मास्कचा वापर करावा. तसेच, णवद्याथी मास्कची अदलाबदल करिार
नाहीत याची दक्षता घ्यावी.



णवद्याथी, णशक्षक व कमषचारी वगाची दररोज Thermal Screening चाचिी घेण्यात यावी.



णवद्याथी, णशक्षक व शाळे तील कमषचाऱ्याांव्यणतणरक्त इतर कोित्याही व्यस्क्तला शाळे च्या
पणरसरात व शाळे च्या प्रवेश्ारावर प्रवेश दे ऊ नये.



काही णवद्याथी सूचनाांचे पालन करत नसल्यास ते त्याांच्या पालकाांच्या णनदशषनाांस आिावे.

3. णवद्यार्थ्यांच्या सुरणक्षत प्रवासाची सोय करिे :

कोणवड-19 सांसगष टाळण्यासाठी पालकाांनी शक्यतो णवद्यार्थ्यांना स्वत: त्याांच्या

वैयस्क्तक वाहनाने शाळे त सोडावे.


वाहन चालक व वाहक याांनी स्वत:

तसेच णवद्याथी शारीणरक अांतराचे पालन

करतील याची दक्षता घ्यावी.


बस / कार याांच्या णिडक्या उघडया ठे वण्यात याव्यात.
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वातानुकूणलत बसेस मध्ये 24 ते 30 णडग्री सेस्ल्सअस तापमान रािावे.



शक्य असल्यास वाहनात हॅन्ड सॅणनटायझर ठे वण्यात यावे

4.कमषचारी व णवद्याथी याांचा सुरक्षीत प्रवेश व गमन (Entry and Exit) :

णवद्याथी व कमषचारी वगांचे आगमन व गमन (Entry and Exit) याांचे वेळापत्रक अशा

प्रकारे णनणित करावे, ज्यामुळे शाळे त होिारी गदी टाळली जाईल.


दर णदवशीच्या दोन सत्राांच्या मध्ये

योग्य तो कालावधी दे ण्यात यावा ज्यामुळे

णवद्यार्थ्यांमध्ये योग्य ते शाणरणरक अांतर राििे शक्य होईल.


शाळे स एकापेक्षा अणधक प्रवेश्ार असल्यास शाळे त येताना व जाताांना सवष

प्रवेश्ाराांचा वापर करावा.


कुटु ां बातील एिादा सदस्य ताप / िोकला याांनी आजारी असल्यास आपल्या

मुलाांना पालकाांनी शाळे त पाठवू नये.
5. वगषिोल्या व इतर णठकािी सुरणक्षततेच्या मानकाांची िात्री करावी :शाळे त प्रात्यणक्षक (Practicals) घेताना णवद्यार्थ्यांचे लहान लहान गट करुन घेण्यात



यावेत म्हिजे शारीणरक अांतराचे (Physical Distancing) पालन करिे सुलभ होईल.
णवद्यार्थ्यांनी कोितेही साणहत्य जसे पुस्तके, वही, पेन, पेस्न्सल, वॉटर बॉटल,



शाळे त येताना सोबत आिावे व त्याांची अदलाबदल करू नये.
शक्य असल्यास वगष िुल्या पणरसरात घ्यावेत. शक्य नसल्यास वगषिोल्याांची दारे



व णिडक्या उघड्या ठे वण्यात याव्यात.


उदवाहन (lift) व व्हराांड्याांतील उपस्स्थत व्यक्तीच्या सांख्येवर णनबषध आिावेत.



स्वच्छतागृहामध्ये अणधक गदी होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी.



णवद्यार्थ्यांनी प्रत्येक कृती केल्यानांतर हात स्वच्छ धुवावेत.



वातानुकुणलत वगष िोल्याां असल्यास तापमान 24 ते 30 णडग्री सेंणटग्रेड ठे वावे.

6. अभ्यासवगांची व्यवस्था: जास्त णवद्याथी असलेल्या शाळा दरणदवशी दोन सत्राांमध्ये भरणवण्यात याव्यात
 प्रत्यक्ष वगांचा कालावधी 3 ते 4 तासाांपेक्षा अणधक असू नये. प्रत्यक्ष वगांकणरता जेविाची सुट्टी
नसेल.
7. कोणवड-19 सांशणयत आढळल्यास करावयाची कायषवाही :

णशक्षक, कमषचारी वगष पकवा णवद्याथी सांशणयत आढळल्यास त्यास एका िोलीत इतराांपासून
वेगळे ठे वावे तसेच त्याांना तात्काळ वैद्यकीय उपचार णमळतील याची दक्षता घ्यावी. व आरोग्य
णनयमाचे काटे कोर पालन करावे.
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 कोणवड-१९ ची लक्षिे आढळल्यास त्यास तात्काळ नजीकच्या रुग्िालयात दािल करावे
पकवा णजल्हा व राज्य सांपकष क्रमाांकास (Helpline) कळवावे. राज्य व णजल्हा helpline क्रमाांक
तसेच जवळील कोणवड सेंटर बद्दलची माणहती मुख्याध्यापक व प्रत्येक णशक्षकाांच्या
मोबाईलमध्ये असावी.
8. मानणसक व सामाणजक कल्याि :

पचता आणि णनराशा यासारख्या मानणसक आरोग्याच्या समस्या नोंदणविाऱ्या पकवा

साांगिाऱ्या णवद्याथी आणि णशक्षकाांसाठी णनयणमत समुपदे शन केले जाईल, याचे णनयोजन
करावे.
उपरोक्त सूचनाांव्यणतणरक्त स्थाणनक पणरस्स्थतीनुसार शाळाांनी आवश्यक मागषदशषक तत्वे
सुचना णनणित करावीत व प्रभावी अांमलबजाविी करावी.
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