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COVID 19/ILLNESS
CHANGES AT A GLANCE
):رہنمائی سے لیا ہے  (DfEمیں  24فروری سے حکومت نے

مثبت ٹیسٹ کے بعد خود کو الگ تھلگ کرنے کی قانونی ضرورت کو ہٹا دیا گیا۔ جن بالغوں اور بچوں کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے ان کو ·
مشورہ دیا جاتا رہے گا کہ وہ گھر میں رہیں اور کم از کم پورے  5دن تک دوسرے لوگوں سے رابطے سے گریز کریں اور پھر اس
ہدایت پر عمل کرتے رہیں جب تک کہ انہیں مسلسل  2دن منفی ٹیسٹ کے نتائج موصول نہ ہوں۔
زیادہ تر تعلیمی ترتیبات اور بچوں کی دیکھ بھال کی ترتیبات میں عملے اور طلباء کے لیے ہدایت کو ہٹا دیا گیا تاکہ ہفتہ وار دو بار غیر ·
عالمتی ٹیسٹنگ کی جا
سکے۔ اب مکمل طور پر ٹیکے لگوائے گئے قریبی رابطوں اور  18سال سے کم عمر افراد کو  7دن تک روزانہ ٹیسٹ کرنے کے لیے
نہیں کہا گیا ،اور ایسے قریبی رابطوں کے لیے قانونی تقاضے کو ہٹا دیا گیا جنہیں مکمل طور پر خود کو الگ تھلگ کرنے کے لیے
ویکسین نہیں لگائی گئی ہے۔
روٹین کانٹیکٹ ٹریسنگ ختم ہو گئی۔ رابطوں کو اب خود کو الگ تھلگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یا روزانہ ٹیسٹ لینے کا مشورہ ·
دیا جائے گا۔
:اپریل سے حکومت
سٹیٹس سرٹیفیکیشن کے بارے میں موجودہ رہنمائی کو ہٹا دیں اور مزید یہ تجویز نہیں کریں COVID-یکم گھریلو ترتیبات میں رضاکارانہ
پاس استعمال کریں۔  NHS COVIDکہ کچھ مقامات
والے لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے کو کم  COVID-19تازہ ترین رہنمائی جاری کرنے والے اقدامات کو ترتیب دیں جو ·
سے کم کرنے کے لیے اٹھانا چاہیے۔ یہ جانچ میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ موافق ہوگا۔
اب انگلینڈ میں عام لوگوں کے لیے مفت عالمگیر عالمتی اور غیر عالمتی ٹیسٹنگ فراہم نہیں کرتا ہے۔ ·
پر غور  COVID-19ہر آجر کے لیے صحت اور حفاظت کے تقاضے کو ہٹا دیں کہ وہ اپنے خطرے کے جائزوں میں واضح طور پر ·
کرے۔
یہ میرے بچے کو کیسے متاثر کرتا ہے؟
آپ کے بچے کو امید ہے کہ اسکول کے دوروں اور دوروں میں ہماری واپسی کے ساتھ ،اور سائٹ پر والدین کی تقریبات کے ساتھ مزید ·
'معمول' پر واپسی نظر آئے گی۔
تاہم ،یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کووڈ اور دیگر بیماریاں ختم نہیں ہوئی ہیں اور وہ ہماری کمیونٹی میں ہر ایک کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں۔
لی نرسری ہمارے والدین سے کہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 'محفوظ رویوں' کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے چوکس رہیں (باقاعدگی سے
ہاتھ دھوئیں ،اگر آپ میں عالمات ہوں تو کوویڈ ٹیسٹ لینا وغیرہ) تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ نرسری اسکول کھال رہ سکتا ہے اور آمنے
نرسری اپنے صفائی کے پروگرام کو برقرار رکھے گی ،اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ  Leaسامنے پڑھانا ہماری ترجیح ہو سکتی ہے۔
ہماری نرسری کا ماحول مناسب طریقے سے ہوادار ہے اور بچوں کو باقاعدگی سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے کہا جاتا رہے گا۔
براہ کرم یقینی بنائیں کہ اگر آپ اپنے بچے کی طبیعت خراب نہیں ہے تو آپ اسے اسکول نہ بھیجیں۔  37.5سے زیادہ درجہ حرارت اس بات کا
اشارہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ بیمار ہے اور کسی قسم کی بیماری سے لڑ رہا ہے۔
آپ کے مسلسل تعاون کے لیے بہت شکریہ
لنڈا سٹے – ہیڈ ٹیچر

