
 منسلکہ  

 757-1ضابطہ 
 

 بیماری یا چوٹ کی صورت میں علیحدہ رکھنے کا معیار 
 

( SACCوہ اسباب جن کی بنا پر کسی بچے کو سکول/سکول جانے کی عمر کے بچوں کی دیکھ بھال کا مرکز )

سے گھر پر رکھیں گے۔ درج ذیل وجوہات  SACCسے گھر بھیجا جا سکتا ہے یا والد یا والدہ اپنے بچے کو سکول/

کی وجہ سے طلباء کو سکول بس سے گھر واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبعلم/طالبہ کو الزمی والد 

 والدہ/ سرپرست یا نامزد بالغ کے سپرد ہی کیا جائے گا۔

 

I. 100º  ں اس وقت تک کہ بخار کم کرنے والی  طالبعلم/طالبہ کو گھر بھیج دی  –یا اس سے زیادہ کا بخار  ٹفارن ہائی

 گھنٹے ہو جائیں۔ 24دوا کھائے بغیر بخار اترے کم از کم 

 

II.   آشوب چشم )پنک آئی(، اسٹریپ تھروٹ انفیکشن، داد، اور جلد کی انفیکشن اور سبھی انفیکشن ہیں اور ان کا دواؤں

 سے عالج 

 

برائے مہربانی اپنے بچے کو اس وقت تک دو   گھنٹے تک کیا جانا چاہیے۔ 24سکول واپس آنے سے قبل کم از کم 

 بار سکول مت بھجیں تاکہ غیر ضروری طور پر دوسرے بچے اس انفیکشن میں مبتال نہ ہوں۔

 

III.   نامعلوم وجہ سے سرخ نشان مع بخار اور/یا رویے کی تبدیلیاں، جب تک کہ ابتدائی نگہداشت فراہم کنندہ نے یہ

 یماری نہیں ہے۔تعین نہ کیا ہے کہ بیماری ایک متعدی ب 

 

IV. سر میں چوٹ لگنا۔ 

 

V.  شدید کھانسی یا سانس لینے میں دقت۔ 

 

VI.   ایسا بچہ/بچی جسے کی ناک سے گاڑھا یا مسلسل مواد بہتا ہو، اسے گھر پر رہنا چاہیئے۔-سردی زکام 

 

VII.  اچانک پاخانے کی تعداد میں اضافہ ہو کر فی دن تین سے زیادہ ڈھیال/پانی جیسا پتال پاخانہ ہونا۔  –اسہال

گھنٹوں تک اس کی عالمات بالکل ختم نہ ہو  24طالبعلم/طالبہ کو اس وقت تک باہر رکھیں جب تک کم از کم 

 جائیں۔

 

VIII.  جب تک کہ قے کی تشخیص کا تعین نہ کیا جائے کہ وہ   –قے 

 قابل ترسیل/غیر متعدی مرض )جیسے ڈیسمینوریا، ڈسفیجیا، وغیرہ( کی وجہ سے ہے۔نا

 

IX.  پیٹ میں درد جو دو گھنٹے سے زیادہ وقت تک جاری رہتا ہے یا بخار یا دیگر نشانیوں یا عالمات کے ساتھ پیٹ میں

 وقفے وقفے سے درد ہوتا ہو۔ 

 

X.  بخار اور/یا حال ہی میں چوٹ کی وجہ سے گردن میں اکڑاؤ۔ 

 

XI.  سکول میں معلوم بیماری کی وبا کی صورت میں ناکافی حفاظتی ٹیکے۔ 

 

XII.   دیگر اخراج/معلومات کے لیے ورجینیا محکمۂ صحت کے "سکول عملے کیلیئے متعدی بیماری کا حوالہ

 چارٹ" مالحظہ کیجیئے۔ 


