तपाईको ब चा किहले किहले

कूल नपठौने र घरमै राख्ने .

यिद तपाइको ब चा िबरामी छ भने सबै िबधाथीर्, कूलको कमर्चारी तथा पिरवारको

राख्दै तपाइको ब चालाई
उपयुक्त छन ् :

कूल नपठौने . िन न मागर्दसक तपाइको ब चालाई

१. तपाईको ब चा लाई १०० िडग्री फरे नहाईट वा बडी
पुन

व थलाई मधे नजर

कूल नपठौन का लािग

वरो २४ घ टा िभत्रमा आएमा . तपाईको ब चालाई

कूल पठौनो भ दा २४ घ टा िभत्र -कुनै पिन दबै नखाई_

२. नाकबाट िसगान बग्गी रहे मा .

वरो आएको हुनुहुदैन .

३. आखाबाट पानी बगेमा वा आखा रातो भएमा वा आखा वारी परी रातो भएमा .
४. खोकी सारै लागेमा .
५. घाँटी दख
ु े मा - िवशेष गरी

वरो संग घाँटीको ग्र थीह

६. दम बढे मा वा सास फेनर् गारो भएमा .

सिु नएमा .

७. तपाईको बाचा िबरामी दे खीएमा - सारै थिकत दे खीएमा, पहे लो दे खीएमा वा उठाउन किठन भएमा, टाउको
वा शरीर दख
ु ेमा, अलमम ल वा झक मानेमा वा खान खान न चाउने अव था दे खीएमा .

८. शरीर मा िचलाउने फोका को साथै

वरो आएमा .

९. २४ घ टा िभत्र बा ता अथवा पखाला चलेमा . यिद तपाई को ब चा लाई

कूल मा दईु चोटी

रगत

संग पखाला चलेमा तपाईको ब चालाई घर पठाउनु पन हु छ अिन उ पखाला जित नहु जल पुन
कूलमा फकर्न िम दै न िकनकी कुनै पखाला जीवाणुह वा भाइरसको कारणले हुनसक्छ यिद
तपाईको ब चालाई सारै पखाला चले मा तपाईको व थ चौकी मा स पगर् राख्नु ज री हु छ .
एि टबायोिटक खान सु

गरे को २४ घ टा स म तपाईको ब चा घरमै ब नु पछर् .

११. कुनै पिन सवर् रोग ज तै िचकन पोकस, इ
१२. आ नो

वा

लूएंजा, लहरे खोकी वा ग त्रोए तेिरितस भएमा .

य हे रिवचार प्रदायकको िनदसक अनुसार .

When to keep a child home from school/Nepali

