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ಕ  ೋ ವಿಡ್-19 ಹಿ ನ್ ೆಲ ಯಲ್ಲಿ ಕ ರಲ ೋಜ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟ ು ವಟಿಕ ಗಳ ನ್ುೆ ಪ್ರಾರ ಾಂಭಿ ಸಲು 
ಪ್ಾಮರ ಣಿತ ಕ ರರ್ರಯಚರ ಣರ ವಿಧ ರನ್ 

(Standard Operating Procedure – SOP) 

a. ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮ ರಗಯಸ ಚಿ ಗಳು – ಎಲರಿ ವ ರ್ ಯಗಳ ಪ್ದವಿ, ಸರ ೆತಕ   ೋ ತತರ ಪ್ದವಿ, 
ಇಾಂ ಜಿನಿ ಯರ ಾಂಗ್ ಮತ ುತ ಪ್ರಲ್ಲಟ ಕ್ನ ೆಕ್ ವಿದ ರಯರ್ಥಯ ಗಳಿ ಗ :  

ಆಯ್ಕೆ-1: ಭೌತಿ ಕ ತರ ಗತಿ ಗಳಿ ಗ  ಹ ರಜ್ ರರಗು ವುದ ು 
 ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಾಾತಕ ೂೋತತ ರ ಪದವಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಭೌತಿಕ 

ತರ ಗತಿಗಳ ನ್ನಾ ಈಗಾಗಲ ೋ ದಿನಾಂ ಕ: 17-11-2020 ರಂ ದ ಪ್ಾಾರಂ ಭಿಸಲಾಗಿದ್ . ಇತರ  ಎಲಾಾ 
ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಭೌತಿಕ ತರ ಗತಿಗಳನ್ನಾ ದಿನಾಂ ಕ: 15-01-2021 ರಂದ 
ಪ್ಾಾರ ಂ ಭಿಸನವುದನ. 

 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಲ ೋಜಿಗ  ಬಂ ದನ ತರ ಗತಿಗಳಿಗ  ಹಾಜರಾಗಲನ ಸಿದಧರರ ನವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ  
ಅವರ ಪ್ ೂೋರ್ಕರಂ ದ ನಿಗದಿತ ನ್ಮೂನ ಯ ಲ್ಲಾ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಿಗ  ಪತಾ ಪಡ ದನ ಭೌತಿ ಕ 
ತರ ಗತಿಗಳ ನ್ನಾ ನ್ಡ ಸನವುದನ.  

 ಭೌತಿಕ ತರ ಗತಿಗಳನ್ನಾ ನ್ಡ ಸನವಾಗ ಒಟ್ನು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಸಂಖ್  ಾ ಹಾಗೂ ಕಾಲ ೋಜಿ ನ್ಲ್ಲಾ 
ಲಭ್ಾವಿರ ನವ ಒಟ್ನು ತರ ಗತಿ ಕ ೂಠ ಡಿಗಳ ಸಂಖ್  ಾಗ  ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಆರ ೂೋಗಾ ಇಲಾಖ್  ಯಂದ 
ಹ ೂರ ಡಿಸಲಾಗಿರ ನವ ಮತನತ ಪಾಸನತತ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳ ಪಾಕಾರ ದ್ ೈಹಿಕ ಅಂ ತರ ವನ್ನಾ 
ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೂಂಡನ ಸನರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತರ ಗತಿಗಳ ನ್ನಾ ನ್ಡ ಸಲನ ಅವಶ್ಾವಿರ ನವಂ ತ  ತರ ಗತಿ 
ವ ೋಳಾಪಟ್ಟುಯ ನ್ನಾ ಕಾಲ ೋಜಿನ್ ಹಂತದಲ್ಲಾಯ ೋ ಸಿದಧಪಡಿಸಿಕ ೂಳಳುವುದನ. 

 ಬ ೂೋಧನಾ, ಪಾಯ ೋಗಾಲಯ ಮತನತ ಪ್ಾಾಜ ಕ್ಟು ತರ ಗತಿಗಳ ನ್ನಾ ಅವಶ್ಾವಿದದಲ್ಲಾ ಪ್ಾಳಿ 
ವಾವಸ್ ೆಯ (shift system) ಮೋರ ಗ  ನ್ಡ ಸನವುದನ. 

 
ಆಯ್ಕೆ-2: ಆ ನ್ ಲ ೈನ್ ತ ರ ಗತಿ ಗಳ ಮ ಲಕ ಅ ಬ ರಯಸ ಮರ ಡುವ ುದು 
 ಭೌತಿ ಕ ತರ ಗತಿಗಳಿಗ  ಹಾಜರಾಗಲನ ಇಚಿಿ ಸದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಆನ್ಲ ೈನ್ ತರ ಗತಿಗಳನ್ನಾ 

ನ್ಡ ಸನವುದನ.  
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 ಆನ್ಲ ೈನ್ ತರ ಗತಿಗಳಿಗ  ಹಾಜರಾಗಲನ ಬಯ ಸಿದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಪಠಾಕಾಮದ ಬಗ ೆ ಇರ ನವ 
ಅನ್ನಮಾನ್ ಅಥವ ಸಮಸ್ ಾಗಳನ್ನಾ ನಿವಾರಸನವ ಸಂ ಬಂ ಧ ಪಾತಿ ದಿನ್ ಭೌತಿಕ ಸಂ ಪಕಷ 
ತರ ಗತಿಗಳ ನ್ನಾ (Contact Classes) ನ್ಡ ಸನವುದನ.  

 ಸಂ ಪಕಷ ತರ ಗತಿಗಳ ನ್ನಾ ನ್ಡ ಸನವಾಗ ಒಟ್ನು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಸಂಖ್  ಾ ಹಾಗೂ ಕಾಲ ೋಜಿನ್ಲ್ಲಾ 
ಲಭ್ಾವಿರ ನವ ಒಟ್ನು ತರ ಗತಿ ಕ ೂಠ ಡಿಗಳ ಸಂಖ್  ಾಗ  ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಆರ ೂೋಗಾ ಇಲಾಖ್  ಯಂದ 
ಹ ೂರ ಡಿಸಲಾಗಿರ ನವ ಮತನತ ಪಾಸನತತ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳ ಪಾಕಾರ ದ್ ೈಹಿಕ ಅಂ ತರ ವನ್ನಾ 
ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೂಂಡನ ಸನರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತರ ಗತಿಗಳ ನ್ನಾ ನ್ಡ ಸಲನ ಅವಶ್ಾವಿರ ನವಂ ತ  ತರ ಗತಿ 
ವ ೋಳಾಪಟ್ಟುಯ ನ್ನಾ ಕಾಲ ೋಜಿನ್ ಹಂತದಲ್ಲಾಯ ೋ ಸಿದದಪಡಿಸಿಕ ೂಳಳುವುದನ. 

 ಎಲಾಾ ಅಧ್ಾಾಪಕರ ನ ತಮಮ ತರ ಗತಿಗಳ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಪಠ ಾಕಾಮದ ಕನರತನ ಮನಂ ದಿನ್ ಕನಿರ್ಠ 
ಒಂ ದನ ತಿಂ ಗಳ ಅಧಾಯನ್ ಸ್ಾಮಗಿಾಗಳ ನ್ನಾ ಪಾತಿ Period/ Session ಗ  ಸಂ ಬಂಧಿಸಿದಂತ  
ತಯ ಾರಸಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಟ ಲ್ಲಗಾಾಂ/ ವಾಟಾಾ ಪ್/ ಇ-ಮೋಲ್ ಮೂಲಕ ಕಡಾಾಯ ವಾಗಿ 
ನಿೋಡನವುದನ. ಅಧಾಯನ್ ಸ್ಾಮಗಿಾಗಳ ಳ Video Lectures, PowerPoint 

Presentations, E-Notes, E-Books, Audio Books ಮತನತ Practice 

Questions ಇತಾಾದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಾ ಇರ ತಕಕದನದ. ಸದರ ಅಧಾಯನ್ ಸ್ಾಮಗಿಾಗಳನ್ನಾ 
ಕಾಲ ೋಜಿ ನ್ ವ ಬ್ಸ್ ೈಟ್ನ್ಲ್ಲಾ ಕಡಾಾಯ ವಾಗಿ upload ಮಾಡತಕಕದನದ. 

ಆನ್ಲ ೈನ್/ಸಂ ಪಕಷ ತರ ಗತಿಗಳಿಗ  ಹಾಜರಾಗನವ ಎಲಾಾ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಆನ್-ಕಾಾಂ ಪಸ್ ಹಾಗೂ 
ಆಫ಼್ -ಕಾಾಂ ಪಸ್ ಹಾಸ್ ುಲ್ ಗಳ ಲ್ಲಾ ಉಳಿದನಕ ೂಳ ುಬಹನದನ. 

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಕಡಾಾಯ ವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಆನ್ಲ ೈನ್ ತರ ಗತಿಗಳಿಗ  ಹಾಜರಾಗನವುದನ. 
ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಆನ್ಲ ೈನ್ ತರ ಗತಿಗಳ ಲ್ಲಾ ಯಾವುದ್ಾದರ ೂ ಒಂ ದರ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಾಾಯ. 

b. ಸರಮರ ನ್ಯ ಮ ರಗಯಸ ಚಿ ಗಳು: 
 ಕಾಲ ೋಜಿನ್ ಸಂ ಪೂಣಷ ಕಟ್ುಡ, ಮನಖ್ ಾದ್ಾಾರ, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಎಲಾಾ ಕ ೂಠ ಡಿಗಳಲ್ಲಾ ನ್ 

ಪ್ಪೋಠ ೂೋಪಕರ ಣ ಮತನತ ಪಠಾಸ್ಾಮಾಗಿಾಗಳನ್ನಾ ಸ್ಾಾನಿಟ ೈಸ್ ಮಾಡಿಸನವುದನ. 
 ಕಾಲ ೋಜನಗಳಿಗ  ಹಾಜರಾಗನವ ಬ ೂೋಧಕರ ನ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಹಾಗೂ ಇತರ  ಸಿಬಬಂ ದಿ 

ಕ ೂೋವಿಡ್ ಪರೋಕ್ಷ ಗ  ಒಳ ಪಡನವ ಅವಶ್ಾಕತ  ಇರ ನವುದಿಲಾ.  
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 ಆದ್ಾಗೂಾ, ಕ ೂೋವಿಡ್ ಸ್ ೂೋಂ ಕಿನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ ನ್ನಾ ಹ ೂಂದಿರ ನವ ಬ ೂೋಧಕರ ನ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ 
ಹಾಗೂ ಇತರ  ಸಿಬಬಂದಿ ವ ೈದ್ಾಾಧಿಕಾರಗಳ ಸಲಹ ಯಂ ತ  ಕ ೂೋವಿಡ್ ಪರೋಕ್ಷ  
ಮಾಡಿಸಿಕ ೂಳಳುವುದನ ಕಡಾಾಯ ವಾಗಿರ ನತತ ದ್ . 

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಶ ೋ.50% ಕಿಕಂತ ಹ ಚಿಿರದಂ ತ  ಕಾಮವಹಿಸನವುದನ. ಮನಂ ದನವರ ದನ, 
ಶ ೋ.50%ಕಿಕಂ ತ ಹ ಚಿಿನ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಇದದಲ್ಲಾ, ಹ ಚ್ನವಿರ ಕ ೂಠಡಿಯ ವಾವಸ್ ೆ ಕಲ್ಲಿಸನವು ದ ನ 
ಅಥವಾ ಪಂತಿನ್ ಮೋಲ  (shift basis) ತರ ಗತಿಗಳನ್ನಾ ನ್ಡ ಸನವುದನ. 

 ಎಲಾಾ ಕಾಲ ೋಜನಗಳ ಳ ತಮಮ ತಮಮ ಸಮೋಪವಿರನವ ಪ್ಾಾಥಮಕ ಆರ ೂೋಗಾ ಕ ೋಂ ದಾಗಳ   ಂ ದಿಗ  
Mapping ಮ ಾಡಿಕ ೂಳ ುವುದನ. 

 ಪಾತಿ ತರ ಗತಿಯಂ ದ ಒಬಬ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಯ ನ್ನಾ ಗನರ ನತಿಸಿ ತನ್ಾ ಸಹಪ್ಾಠಿಗಳಲ ಾೋನಾದರ ನ 
ಕ ೂೋವಿಡ್ಗ  ಸಂ ಬಂ ಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣ ಗಳ ಳ ಕಂ ಡನ ಬಂ ದಲ್ಲಾ ಅದನ್ನಾ ಕ ೂೋವಿಡ್ ಕಾಯಷಪಡ  / 
ಸ್ ಲ್ ಗಮನ್ಕ ಕ ತರ ನವಂ ತ  ಸೂಚಿಸನವುದನ. 

 ಕಾಲ ೋಜನಗಳಿಗ  ಹಾಜರಾಗನವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಮನ ಯಂದಲ ೋ ಊಟ್ ಮತನತ 
ಕನಡಿಯನವ ನಿೋರ ನ್ನಾ ಸಾತಃ ತಂ ದನ ಅವರ ೋ ಉಪಯ ೋಗಿಸನವುದನ.  

 ಉಪನಾಾಸಕರ ನ ಕಡಾಾಯ ವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ ಮತನತ Face Shield/ Visor ಅನ್ನಾ ಧರಸನವುದನ. 
 ಕಾಲ ೋಜನಗಳ ಲ್ಲಾ ಲ ೈಬಾರ ಮತನತ ಕಾಾಂ ಟ್ಟೋನ್ಗಳ ನ್ನಾ ಪ್ಾಾರ ಂ ಭಿಸಿ ಸದರ ಸೆಳ ಗಳಲ್ಲಾ SOP 

ಯ ಲ್ಲಾ ನ್ ಎಲಾಾ ಮನಂ ಜಾಗಾತ ಕಾಮಗಳ ನ್ನಾ ಕಡಾಾಯ ವಾಗಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸನವುದನ. 
 ಕಾಲ ೋಜನಗಳ ಲ್ಲಾ ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ ಕಾಯಷಕಾಮಗಳಳ, ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. 

ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕ ಗಳ ನ್ನಾ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಬಹನದನ. ಆದರ  NCC “C” Certificate ಗ  3 ದಿನ್/ 
NCC “B” Certificate ಗ  5 ದಿನ್ ಮಾತಾ ಸಂ ಪಕಷ ತರ ಗತಿಗಳ ನ್ನಾ ನ್ಡ ಸಬಹನದನ. ಈ 
ಎಲಾಾ ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕ ಗಳಲೂಾ SOP ಯ ಲ್ಲಾ ನ್ ಎಲಾಾ ಮನಂ ಜಾಗಾತ ಕಾಮಗಳ ನ್ನಾ ಕಡಾಾಯ ವಾಗಿ 
ಪ್ಾಲ್ಲಸನವುದನ. 

 ಪ್ರವ ೇಶ/ ನಿರ್ಗಮನ ಕ ೇೇಂ ದ್ರರ್ಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮರ್ಳ ು: 

 ಪ್ರವ ೇಶ ಮತ್ುು ನಿರ್ಗಮನ ಸಥಳ ರ್ಳಲ್ಲಿ ಥಮಗಲ್ ಸ್ಕಾಯಾನರ್ ಮತ್ುು ಸ್ಕಾನಿಟ ೈಸರ್ಗಳ ಸೂಕ್ು  
ವ್ಯವ್ಸ್ಕ ಥರ್ಳ ನುು ಮಾಡಬ ೇಕ್ು. 

 ಪ್ರವ ೇಶ/ ನಿರ್ಗಮನ ಸಥಳ ರ್ಳಲ್ಲಿ  ಜನಸೇಂ ದ್ಣಿಯನುು ತ್ಪ್ಪಿಸಬ ೇಕ್ು. ವಿವಿಧ  
ಕ ೂೇಸುಗರ್ಳಿಗ  ಸೇಮಿತ್ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗ  ಸೇಂ ಖ್  ಯಯ ನುು ನಿರ್ದಿಗ ೂಳಿಸ, ಪ್ರತ ಯೇಕ್ ಪ್ರವ ೇಶ  
ಮತ್ುು ನಿರ್ಗಮನದ್ ಸಮಯ ರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ ೇಕ್ು. 
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 ಆವ್ರ ಣದ್ ಒಳ ಗ  ಮತ್ುು ಹ ೂರ ಗ  ಕ್ೂಯ ನಿವ್ಗಹಣ ಯ ನುು ಖ ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಕ ೂಳ ಳಲು ನ ಲದ್  
ಮೇಲ  6 ಅಡಿರ್ಳ  ಅೇಂತ್ರ ವಿರುವ್ ನಿದಿಗಷ್ಟ ರ್ುರ ುತ್ುರ್ಳ ನುು ಮಾ ಡುವ್ುದ್ು ಮತ್ುು 
ಅದ್ನುು ಪಾಲ್ಲಸಬ ೇ ಕ್ು. 

 ಒೇಂ ದ್ು ವ ೇಳ   ಪ್ರವ ೇಶ/ ನಿರ್ಗಮನಕ ಯ ಒೇಂ ದ್ಕ್ಯೇಂ ತ್ ಹ ಚ್ುು ಗ ೇಟ್ ರ್ಳ ನುು ಸೇಂ ಸ್ಕ ಥಯು  
ಹ ೂೇಂ ದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜನಸೇಂ ದ್ಣಿಯ ನುು ತ್ಪ್ಪಿಸಲು, ಎಲಾ ಿ ಗ ೇಟ್  ರ್ಳ ನುು ಸ್ಕಾಕ್ಷ್ುಟ 
ಎಚ್ುರಿಕ ಯೇಂದ್ ಬಳ ಸಬ ೇಕ್ು. 

 ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳ ಪ್ರವ ೇಶ ಮತ್ುು ನಿರ್ಗಮನದ್ ಮೇಲ್ಲಿಚಾರಣ ಯ ನುು ಮಾಡಬ ೇಕ್ು. 

 ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗ, ಬ ೂೇಧಕ್, ಬ ೂೇಧಕ ೇತ್ರ ಸಬಬೇಂ ದಿಯ ಥಮಗಲ್  ತ್ಪಾಸಣ , 
ಮುಖ ರ್ವ್ಸು/ ಮಾಸ್ಕಯ  ಧರಿಸುವ್ುದ್ು, ಕ ೈರ್ಳನುು ಶುದಿಿಗ ೂಳಿ ಸುವ್ುದ್ನುು ಎಲಾಿ  ಪ್ರವ ೇಶ  
ಕ ೇೇಂದ್ರರ್ಳಲ್ಲಿ ಖ ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಕ ೂಳ ಳಬ ೇಕ್ು. 

 ಜಿರ, ಕ ಮುು, ಉಸರಾಟದ್ ತ ೂೇಂ ದ್ರ ಯ ಲಕ್ಷಣರ್ಳನುು ಹ ೂೇಂ ದಿರ ುವ್ವ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಂ ಸ್ ೆಯ ಆವರ ಣದ್ ೂಳ ಗ  ಪ್ರವ ೇಶಿಸುವ್ುದ್ನುು ನಿಷ ೇಧಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ತ್ರ ರ್ತಿ ಕ ೂಠ ಡಿರ್ಳ ು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಕ್ಲ್ಲಕಾ ತಾಣರ್ಳ ು: 
 ಎಲಾಿ ಕ್ಲ್ಲಕಾ ಸಥಳ ರ್ಳ ಲ್ಲಿ ನ ೈಮಗಲಯವ್ನುು ಖ ಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಕ ೂಳಳಬ ೇಕ್ು. ಆ ಗಾಗ ೆ  

ಸಿಶಿಗಸಲಿಡುವ್ ಡ ೂೇರ್ ನಾಬ್, ಎಲ್ಲವ ೇಟರ್ ಬಟನ್, ಹಾಯೇಂ ಡ್ ರ ೈಲ್, ಕ್ುಚಿಗ, ಬ ೇಂ ಚ್ು, 
ವಾಶ್ ರ ೂಮ್ ಫಿಕ್ುರ್ ಇತಾಯದಿ, ಎಲಾಿ ತ್ರ ರ್ತಿ, ಪ್ರಯೇಗಾಲಯ, ಲಾಕ್ರ್, ಪಾಕ್ಗೇಂಗ್ 
ಪ್ರದ್ ೇಶರ್ಳು ಹಾಗೂ ತ್ರರ್ತಿರ್ಳಲಿ್ಲ ಸಿಚ್ಛಗ ೂಳಿಸುವಿಕ  ಮತ್ುು ನಿಯ ತ್ ಸ್ಕ ೂೇೇಂಕ್ು  
ತ್ಡ ರ್ಟುಟವಿಕ  (1 % ಸ್ಕ ೂೇಡಿಯ ೇಂ  ಹ ೈಪ ೂೇಕ ೂಿ ೇರ ೈಟ್  ಬಳ ಸ) ಪ್ರಕ್ರಯೆಯ ನುು  ತ್ರ ರ್ತಿರ್ಳು  
ಪಾರರ ೇಂ ಭವಾರ್ುವ್ ಮುನು ಮತ್ುು ದಿನದ್ ಕ ೂನ ಯ ಲಿ್ಲ ಕ್ಡಾಾಯ ಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕ್ು.  
ಬ ೂೇಧನಾ ಸ್ಕಾಮಗ್ರರರ್ಳ ು, ಕ್ೇಂ ಪ್ೂಯಟರ್, ಲಾಯಪ್ ಟಾಪ್, ಪ್ಪರೇಂಟರ್ ರ್ಳ ನುು 
ನಿಯ ಮಿತ್ವಾಗ್ರ 70% ಆಲ ೂಯೇಹಾಲ್ ಸ್ಕ ಿೈಪ್ ನಿೇಂ ದ್ ಒರ ಸ ಸ್ಕ ೂೇೇಂ ಕ್ು ತ ಗ ಯ ಬ ೇಕ್ು. 

 ತ್ರ ರ್ತಿರ್ಳ ು, ಪ್ರಯೇಗಾಲಯ ರ್ಳು, ಕ್ೇಂ ಪ್ೂಯಟರ್ ಲಾಯಬ್ ರ್ಳು ಮತ್ುು ಅಲ್ಲಿ ನ 
ಆಸನರ್ಳನುು ಸಿಚ್ುವಾಗ್ರಡಬ ೇಕ್ು ಹಾರ್ೂ ಆಸನರ್ಳ  ನಡುವ  ಅೇಂತ್ರ ವ್ನುು  
ರ್ುರ ುತಿಸಬ ೇಕ್ು. 

 ಉಗನಳಳವುದನ್ನಾ ಕಟ್ನುನಿಟಾುಗಿ ನಿಷ ೋಧಿಸನವುದನ. 
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 'ಆರ ೂೇರ್ಯ ಸ್ಕ ೇತ್ು ಆಯಪ್' ಅನುು ಮೊಬ ೈಲ್ ನಲಿ್ಲ ಅನುಸ್ಕಾಥಪ್ನ ಗ ೂಳಿಸ ಬಳ ಸುವ್ ಕ್ುರಿತ್ು  
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ಮತ್ುು  ಸಬಬೇಂದಿಗ  ಸಲಹ  ನಿೇಡುವ್ುದ್ು. 

 ಅವ್ಶಯಕ್ತ ಗ  ಅನುಸ್ಕಾರವಾಗ್ರ ಜಿಲಾ ಿ ಆರ ೂೇರ್ಯ ಕ ೇೇಂ ದ್ರದ್ ಸಹಾಯ ದ್ ೂೇಂ ದಿಗ  ವ ೈ ದಾಕ್ೇಯ  
ಸಮಾಲ ೂೇಚ್ಕ್ರನುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ಭ ೋಟಿಮಾಡಿ ತ್ಮು ಆತ್ೇಂಕ್, ಮಾನ್ಸಿಕ ಒತ್ು ಡ ಅಥವಾ 
ಭಯದ್ ಬಗ ೆ  ಚ್ಚಿಗಸಲು ಅವ್ಕಾಶ ಕ್ಲ್ಲಿಸುವ್ುದ್ು.   

 ಸ್ಕಾಮಾಜಿಕ್ ಅೇಂ ತ್ರ  ಕಾಪಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇಂ ಸ್ಕ ಥರ್ಳ  ಆಯ ಕ್ಟಿಟನ ಸಥಳ ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಸೂಚ್ನಾ ಫಲಕ್, 
ಚಿಹ ು, ಭಿತಿು ಪ್ತ್ರರ್ಳ ನುು ಪ್ರದ್ಶಿಗಸಬ ೇಕ್ು. ಸೇಂ ಸ್ಕ ಥಯ  ಕ ೂೇವಿಡ್ ಕ ೂೋಶ್/ಕಾಯಷಪಡ ಯ 
ವಿವ್ರ ರ್ಳನುು ಪ್ರಚ್ುರಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕ್ು (ತ್ುತ್ುಗ ಸೇಂಖ್  ಯ, ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸೇಂ ಖ್  ಯ, ಇಮೇಲ್  ಐಡಿ 
ಮತ್ುು ಸೇಂಪ್ಕ್ಗ). 

 ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ು, ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು, ಸಬಬೇಂ ದಿ ಹಾರ್ೂ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳ ು ರ್ುರ ುತಿನ ಚಿೇಟಿಯನುು ಧರಿಸುವ್ುದ್ನು ು  
ಕ್ಡಾಾಯ ಗ ೂಳಿ ಸುವ್ುದ್ು. 

 ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇಂ ಸ್ಕ ಥರ್ಳ ು  ಅರ್ತಾಯನುಸ್ಕಾರ ಬ ೂೇಧನಾ ಸಮಯವ್ನುು ವಿಸು ರಿಸಬಹುದ್ು ಅಥವಾ 
ಪ್ರಿವ್ತಿಗಸುವ್ುದ್ು. 

 ತ್ರ ರ್ತಿ ಕ ೂಠ ಡಿ, ಕ್ಲ್ಲಕಾ ತಾಣರ್ಳಲಿ್ಲ ಸಥಳಾವ್ಕಾಶದ್ ಲಭಯತ ಯ ನುು ಆಧರಿಸ, ತ್ರ ರ್ತಿರ್ಳಿಗ  
ಹಾಜರಾರ್ಲು 50% ವ್ರ ಗ್ರನ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ  ರ ೂಟ ೇಷ್ನ್ ಆಧಾರ ದ್ ಮೇಲ  ಅವ್ಕಾಶ 
ನಿೇಡುವ್ುದ್ು.   

 ಸಂ ದಶ್ಷಕರಗ  ಪಾವ ೋಶ್ ನಿೋಡಬಾರದನ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪ್ರವ ೇಶವ್ನುು ಕ್ಟುಟನಿಟಾಟಗ್ರ 
ನಿಬಗೇಂ ಧಿಸಬ ೇಕ್ು. ಪ್ರವ ೇಶಾವ್ಕಾಶ ನಿೇಡಿದ್ಲ್ಲಿ  ಸೇಂ ದ್ಶಗಕ್ರ  ಸೇಂ ಪ್ೂಣಗ ಸೇಂ ಪ್ಕ್ಗ ವಿವ್ರ ರ್ಳನುು 
ಅವ್ನು/ ಅವ್ಳು ಭ ೇಟಿ ಯಾರ್ುವ್ ವ್ಯಕ್ುರ್ಳ  ಹ ಸರ ುರ್ಳ ಜ ೂತ ಗ  ನಿವ್ಗಹಿಸತ್ಕ್ಯದ್ುದ. 

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗ  ಅಥವಾ ಅವರ ಮನ ಯಲ್ಲಾ ಯಾವುದ್ ೋ ವಾಕಿತಗ  ಕ ೂೋವಿಡ್ ಸ್ ೂಂ ಕಿನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ 
ನ ಗಡಿ, ಕ ಮನಮ, ಜಾರ, ಮೂಗನ ಸ್ ೂೋರ ನವುದನ ಮನಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದದಲ್ಲಾ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಯನ್ನಾ 
ಕಾಲ ೋಜಿಗ  ಕಳ ಳಹಿಸದ್  ಹಾಗೂ ಕೂಡಲ ೋ ಹತಿತರ ದ ಆಸಿತ ಾಯ ಲ್ಲಾ  ಅಗತಾ ಚಿಕಿತ ಾ ಪಡ ಯ ನವ ಬಗ ೆ 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷ ಹಾಗೂ ಪ್ ೂೋರ್ಕರಗ  ಅರವು ಮೂಡಿಸನವುದನ. 

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಕಾಲ ೋಜಿನ್ ಆವರ ಣವನ್ನಾ ಪಾವ ೋಶಿಸನತಿತದದಂ ತ  ಸ್ಾಾನಿಟ ೈಸರ್ ಅಥವಾ 
ಸ್ಾಬೂನಿನಿಂ ದ ಕ ೈಗಳನ್ನಾ ಸಾಚ್ಗಿ ೂಳಿ ಸಿಕ ೂಳು ಲನ ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಿಸತಕಕದನದ. ಅಗತಾತ ಗ  ಅನ್ನಸ್ಾರ 
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ಥಮಷಲ್ ಸ್ಾಕಾನ್ರ್ ಗಳನ್ನಾ ಒದಗಿಸಿಕ ೂಳಳುವುದನ ಮತನತ ಪಾತಿ ದಿನ್ ಪಾತಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಯ ದ್ ೋಹದ 
ಉರ್ಣತ ಯನ್ನಾ ಖ್ ಡಾಾಯ ವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷಿಸನವುದನ.  

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಕಾಲ ೋಜಿಗ  ಪಾವ ೋಶಿಸನವ ಸಂ ದಭ್ಷದಲ್ಲಾ ಯಾವುದ್ ೋ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗ  ರ ೂೋಗ 
ಲಕ್ಷಣ ಗಳ ಳ ಇದದಲ್ಲಾ ಅಂ ತಹ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ನ್ನಾ ಸನರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನ ಗ  ಕಳ ಳಹಿಸಲನ 
ಕಾಮವಹಿಸನವುದನ ಹಾಗೂ ಅವರಗ  ಅಗತಾ ಚಿಕಿತ ಾ ಪಡ ದನಕ ೂಳುಲನ ಸೂಚಿಸನವುದನ ಮತನ ತ 
ಮಾಗಷದಶ್ಷನ್ ನಿೋಡನವುದನ. 

 ಕಾಲ ೋಜಿಗ  ಬರ ನವ ಪಾತಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಯನ ಕಡಾಾಯ ವಾಗಿ ಮತನತ ಸರಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ (ಮನಖ್ ಕವಚ್) 
ಧರಸಿರ ನವುದನ್ನಾ ಖ್ ಚಿತಪಡಿಸಿಕ ೂಳಳುವುದನ.  

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಕಾಲ ೋಜಿನ್ ಆವರಣ, ತರ ಗತಿ ಕ ೂಠ ಡಿ, ಪಾಯ ೋಗಾಲಯ, ಗಾಂ ಥಾಲಯ, ಹಾಸ್ ುಲ್, 
ಉಪಹಾರ ಗೃಹ, ಕಿಾೋಡಾಂಗಣ, ಬಾಾಂಕ್ಟ ಸ್ ೋರದಂತ  ಯಾವುದ್ ೋ ಸೆಳ ಹಾಗೂ 
ಸಂ ದಭ್ಷಗಳಲ್ಲಾ ಯೂ ಗನಂಪನ ಸ್ ೋರದ್  ಕಡಾಾಯ ವಾಗಿ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ವನ್ನಾ ಕಾಯನದಕ ೂಳ ಳುವ 
ಬಗ ೆ ಸೂಚಿಸನವುದನ. 

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ/ ಕಾಲ ೋಜನ ಸಿಬಬಂ ದಿ ಬಳ ಸಿದ ಮಾಸ್ಕ ಗಳನ್ನಾ ಸನರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲ ೋವಾರ ಮಾಡಲನ 
ಸೂಕತ ಕಸದ ತ ೂಟ್ಟು/ ಬನಟ್ಟುಗಳ ವಾವಸ್ ೆ ಮಾಡನವುದನ.  

 ಕಾಲ ೋಜಿನ್ ಪ್ಾಾಂ ಶ್ನಪ್ಾಲರ ನ, ಬ ೂೋಧಕರ ನ ಮತನತ ಆಡಳಿತ ಸಿಬಬಂ ದಿ ಎಲಾ ರೂ ಕಡಾಾಯ ವಾಗಿ 
ಮಾಸ್ಕ ಧರಸಿರ ಬ ೋಕನ ಹಾಗೂ ಅಗಿಂ ದ್ಾಗ ೆ ಸ್ಾಬೂನ್ನ/ ಸ್ಾಾನಿಟ ೈಸರ್ ನಿಂ ದ 
ಕ ೈತ ೂಳ  ದನಕ ೂಳಳುವುದನ ಹಾಗೂ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಅಂ ತರ ವನ್ನಾ ಕಾಯನದಕ ೂಳ ುಬ ೋಕನ. 

 ಕಾಲ ೋಜಿನ್ ಪ್ಾಾಂ ಶ್ನಪ್ಾಲರ ನ, ಬ ೂೋಧಕರ ನ, ಆಡಳಿತ ಸಿಬಬಂ ದಿಗಳಲ್ಲಾ ಯಾರಗಾದರೂ ಕ ೂೋವಿಡ್ 
ಸ್ ೂಂಕಿನ್ ಲಕ್ಷಣ ಗಳ ಳ ಇದದಲ್ಲಾ ಕಡಾಾಯ ವಾಗಿ ಕ ೂೋವಿಡ್ ಪರೋಕ್ಷ ಯ ನ್ನಾ ಮಾಡಿಸನವುದನ. 

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಮಾನ್ಸಿಕ ಮತನತ ದ್ ೈಹಿಕ ಸ್ಾಾಸೆಾ ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೂಳ ಳುವ ನಿಟ್ಟುನ್ಲ್ಲಾ ಆರ ೂೋಗಾಕರ, ಶ್ನಚಿ 
ಮತನ ಸ್ಾಾಸಾವಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಾಥಷಗಳ ನ್ನಾ ಬಳ ಸನವಂತ  ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಸೂಚಿಸನವುದನ. 
ಹಾಗೂ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ರ ೂೋಗ ನಿರ ೂೋಧಕ ಶ್ಕಿತಯ ನ್ನಾ ಹ ಚಿಿಸನವ ನಿಟ್ಟುನ್ಲ್ಲಾ ವಾಾಯಾಮ, ಯ ೋಗ, 
ಸರ ಳ ಪ್ಾಾಣಾಯಾಮಗಳ ನ್ನಾ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದ್ ೂಂದಿಗ  ಮಾಡನವಂತ  ಪ್ ಾೋರ ೋಪ್ಪಸನವುದನ. 

 ಹ ಚಿಿನ್ ಸಲಹ , ಮಾಗಷದಶ್ಷನ್ ಮತನತ ಸಂ ಶ್ಯ ಗಳ ನಿವಾರ ಣ ಗಾಗಿ ಹತಿತರದ ಆರ ೂೋ ಗಾ 
ಕ ೋಂದಾವನ್ನಾ ಸಂ ಪಕಿಷಸನವುದನ.  
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 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಪ್ ೂೋರ್ಕರಂದ ನಿರಂ ತರ ಪಾತಿಕಿಾಯ (Continuous Feedback) ಪಡ ಯ ಲನ 
ಕಾಲ ೋಜನ ಹಂ ತದಲ್ಲಾ ಕಾಯಷವಿಧ್ಾನ್ಗಳನ್ನಾ ರ ೂಪ್ಪಸಿಕ ೂಳ ಳುವುದನ. 

 ಕಾಲ ೋಜನ ಹಂ ತದಲ್ಲಾ ಕ ೂೋವಿಡ್ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ನಸರ ಣ  ಹಾಗೂ ಕ ೂೋವಿಡ್-19ರ 
ಸ್ಾಂಕಾಾಮಕ ರ ೂೋಗದ ಹಿನ್ಾಲ ಯಲ್ಲಾ ಉದಭವಿಸನವಂ ತಹ ತನತನಷ ಪರಸಿೆತಿಗಳ ನ್ನಾ ನಿವಷಹಿಸಲನ 
ಬ ೂೋಧಕವಗಷ ಹಾಗೂ ಬ ೂೋಧಕ ೋತರ ಸಿಬಬಂ ದಿಯನ ೂಾಳಗ ೂಂ ಡ ಕ ೂೋವಿಡ್ ಕಾಯಷಪಡ  
(Taskforce) ಯ ನ್ನಾ ಪ್ಾಾಂ ಶ್ನಪ್ಾಲರ ನ ತಮಮ ಅದಾಕ್ಷತ ಯ ಲ್ಲಾ ರ ಚಿಸನವುದನ.  

 ವಿಶ್ಾವಿದ್ಾಾಲಯ ಹಂತದಲ್ಲಾ ಕ ೂೋವಿಡ್ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ನಸರ ಣ  ಹಾಗೂ ಕ ೂೋವಿಡ್-19ರ 
ಸ್ಾಂಕಾಾಮಕ ರ ೂೋಗದ ಹಿನ್ಾಲ ಯಲ್ಲಾ ಉದಭವಿಸನವಂ ತಹ ತನತನಷ ಪರಸಿೆತಿಗಳ ನ್ನಾ ನಿವಷಹಿಸಲನ 
ಕ ೂೋವಿಡ್ ಕಾಯಷಪಡ  (Taskforce) ಯ ನ್ನಾ ರ ಚಿಸಲನ ಉಪಕನಲಪತಿಗಳಳ 
ಕಾಮಕ ೈಗ ೂಳಳುವುದನ.  

 ಪಾತಿ ವಿಶ್ಾವಿದ್ಾಾಲಯ ವು ತನ್ಾ ವಾಾಪ್ಪತಯ ಸಂಯ ೋಜಿತ ಕಾಲ ೋಜನಗಳಿಂ ದ ನಿಯತವಾಗಿ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕ ಗಳಿಗ  ಮತನತ ಆರ ೂೋಗಾಕ ಕ ಸಂ ಬಂ ಧಿಸಿದಂತ  ದತಾತಂ ಶ್ಗಳನ್ನಾ ಪಡ ಯಲನ 
ಕಾಮಕ ೈಗ ೂಳಳುವುದನ. ಕ ೂೋವಿಡ್ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳ ನ್ನಾ ಪ್ಾಲ್ಲಸನವುದರ ಬಗ ೆ ಸಂ ಬಂ ಧಿಸಿದ 
ಕಾಲ ೋಜನ ಪ್ಾಾಂ ಶ್ನಪ್ಾಲರ ೂಂ ದಿಗ  ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರ ನ್ಾ ನ್ಡ ಸಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಆರ ೂೋಗಾ 
ಸನರಕ್ಷತ  ಗ  ಕಾಲ ೋಜನಗಳ ಳ ತ ಗ ದನಕ ೂಂಡ ಕಾಮಗಳ ಬಗ ೆ ವಿಶ್ಾವಿದ್ಾಾಲಯವು ನಿಗಾವಹಿಸನವುದನ. 

 ಕಾಲ ೋಜಿನ್ಲ್ಲಾ ಒಂ ದನ ಪಾತ ಾೋಕ ಕ ೂಠ ಡಿಯ ನ್ನಾ ಮೋಸಲ್ಲಟ್ನು ಅದರಲ್ಲಾ ಕ ೂೋವಿಡ್ ಪಾಥಮ ಚಿಕಿತ ಾಗಾಗಿ 
ಕ ೂೋವಿಡ್ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನಾ ಹಾಗೂ ಅಗತಾತ ಗ  ಅನ್ನಸ್ಾರವಾಗಿ ಪಲ್ಾ-ಆಕಿಾಮೋಟ್ರ್ಗಳನ್ನಾ 
ಒದಗಿಸಿಕ ೂಳಳುವುದನ. 

 ಕಾಯೇಂ ಪ್ಸ್ಕ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಕ್ಷ್ುಟ ಸುರ ಕ್ಷಿತ್ ಕ್ುಡಿಯುವ್ ನಿೇರಿನ ವ್ಯವ್ಸ್ಕ ಥ ಮ ಾಡಬ ೇಕ್ು. 

 ಮಾನಸಕ್ ಆರ ೂೇರ್ಯ & ಯ ೇರ್ಕ್ ೇಮಕ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ದ್ ವ ಬ್ ಸ್ಕ ೈಟ್  ನಲ್ಲಿ ರ ಚಿಸಲಾಗ್ರರ ುವ್ 
"ಮನ ೂೇದ್ಪ್ಗಣ್" ಹ ಸರಿನ ವ ಬ್ ಪ ೇಜ್ ನ ಬಗ ೆ  ಎಲಾಿ ಬ ೂೇಧಕ್ ಸದ್ಸಯರು, ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು 
ಮತ್ುು ಸಬಬೇಂದಿಗ  ಅರಿವ್ು ಮೂಡಿಸಬ ೇಕ್ು.   ಈ ವ ಬ್ ಪ ೇಜ್  ಸಲಹ , ಪಾರಯೇಗ್ರಕ್ ಸಲಹ ರ್ಳು, 
ಭಿತಿು ಪ್ತ್ರರ್ಳ ು, ವಿೇಡಿಯ ೇರ್ಳ ು, ಮನ ೂೇಸ್ಕಾಮಾಜಿಕ್ ಬ ೇಂ ಬಲ, FAQ ಮತ್ುು ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಪ್ರಶ ು 
ಮಾಡುವ್ ಅವ್ಕಾಶರ್ಳನುು ಒಳ ಗ ೂೇಂ ಡಿದ್ುದ, ಇವ್ುರ್ಳ ಸದ್ುಪ್ಯೇರ್ ಪ್ಡಿಸಕ ೂಳಳಲು 
ಕ್ರಮವ್ಹಿಸಬ ೇಕ್ು. ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ  ಟ ಲ್ಲ ಕೌನಸಲ್ಲೇಂ ಗ್ ನಿೇಡುವ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಟ ೂೇಲ್  ಫಿರೇ 
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ಸಹಾಯವಾಣಿ (8448440632) ಅನುು ಸ್ಕಾಥಪ್ಪಸಲಾಗ್ರದ್ುದ, ಅದನ್ನಾ ಮಾನಸಕ್ ಆರ ೂೇರ್ಯದ್ 
ಸಮಸ್ಕ ಯರ್ಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಬಳ ಸಕ ೂಳ ುಳವ್ುದ್ು. 

 ಕ ೇೇಂದ್ರ ಆರ ೂೇರ್ಯ & ಕ್ುಟುೇಂಬ ಕ್ಲಾಯಣ ಸಚಿವಾಲಯ https://www.mohfw.gov.inನವ್ರ 
ಕ ಳಕ್ೇಂ ಡ ವಿಡಿಯೇ ಮತ್ುು ಡಾಕ್ುಯಮೇಂಟ್ ಲ್ಲೇಂ ಕ್ ರ್ಳನುು ವಿಶಿವಿದ್ಾಯಲಯ / ಕಾಲ ೇಜು ವ ಬ್ 
ಸ್ಕ ೈಟ್  ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಟಿಸುವ್ುದ್ು ಮತ್ುು ಸದ್ರಿ ಲ್ಲೇಂ ಕ್ ರ್ಳನುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ಮತ್ುು ಬ ೂೇಧಕ್ರ ೂೇಂದಿಗ  
ಇ- ಮೇಲ್, ಸ್ಕಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಲತಾಣರ್ಳಾದ್ ಫ ೇಸ್ಕ ಬುಕ್, ವಾಟಾಸ ಪ್ ಮತ್ುು ಟಿಿಟರ್ ಮೂಲಕ್ 
ಹೇಂ ಚಿಕ ೂಳ ುಳವ್ುದ್ು.   

o ನಿಮಮ ಮಾನ್ಸಿಕ ಆರ ೂೋಗಾವನ್ನಾ ನ ೂೋಡಿಕ ೂಳುಲ ನ ಪ್ಾಾಯ ೋಗಿಕ ಸಲಹ ಗಳ ಳ: 
https://www.youtube.com/watch?v=uHB3WJsLJ8s&feature=youtu.

be 

o COVID-19 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಮನ್ವನ್ನಾ ನಿಭಾಯಸನವ ಬಗ : 
https://www.mohfw.gov.in/pdf/MindingourmindsduringCoronaedite

dat.pdf 

o COVID-19 ಸಮಯ ದಲ್ಲಾ ಮಾನ್ಸಿಕ ಆರ ೂೋಗಾ ಮತನತ ಯ ೋಗಕ್ಷ ೋಮವನ್ನಾ ಹ ೋಗ  
ನಿವಷಹಿಸನವುದನ ಎಂ ಬನದರ ಕನರತನ ವಿವಿಧ ಆರ ೂೋಗಾತ್ಜ್ಞರ  ಅಭಿಪಾರಯರ್ಳನುು 
ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದ್ು: 
https://www.youtube.com/watch?v=iuKhtSehp24&feature=youtu.be 

o ನ್ಡ ವಳಿಕ ಯ ಸ್ಾಾಸೆಾ: ಸ್ ೈಕ ೂೋ-ಸ್ ೂೋಶಿಯಲ್ ಟಾಲ್ ಫ್ಾೋ ಸಹಾಯವಾಣಿ  – 080-
46110007  

 ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು, ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ು ಮತ್ುು ಸಬಬೇಂ ದಿರ್ಳ ಲಿ್ಲ  ಜಾರ್ೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ್ುದ್ು.   

 COVID-19 ಸ್ಕ ೂೇೇಂ ಕ್ು ಹ ೇಗ  ಹರ ಡುತ್ು ದ್ , ಸ್ ೂೋಂ ಕಿನ್ ಸ್ಕಾಮಾನಯ ಲಕ್ಷಣ ರ್ಳು, ಮತ್ುು 
ಅದ್ರ  ಹರ ಡುವಿಕ ಯ ನುು ನಿಯ ೇಂತಿರಸಲು ಅರ್ತ್ಯವಿರ ುವ್ ಮುನ ುಚ್ುರಿಕ  ಕ್ರಮರ್ಳ  ಬಗ ೆ  ಜಾರ್ೃತಿ  
ಮೂಡಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ಸಿಚ್ಛತ ಯ ನುು ಕಾಪಾಡಿಕ ೂಳ ುಳವ್ುದ್ು, ಉದ್ಾಹರಣ ಗ , ಕ ೈರ್ಳನುು ಹ ೇಗ  ತ ೂಳ  ಯ ುವ್ುದ್ು, 
ಕ ಮುುವ್ುದ್ು ಅಥವಾ ಸೇ ನುವ್ುದ್ು ಹ ೇಗ  ಹಾಗೂ ಮುಖ, ಕ್ಣುು, ಬಾಯ ಮತ್ುು  
ಮೂರ್ುರ್ಳನುು ಮುಟುಟವ್ುದ್ನುು ತ್ಪ್ಪಿಸುವ್ುದ್ರ ಬಗ ೆ  ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ಮತ್ುು ಸಬಬೇಂ ದಿಗ  
ನಿಯ ಮಿತ್ವಾಗ್ರ ತಿಳಿ ಸುವ್ುದ್ು. 

https://www.mohfw.gov.in/
https://www.youtube.com/watch?v=uHB3WJsLJ8s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uHB3WJsLJ8s&feature=youtu.be
https://www.mohfw.gov.in/pdf/MindingourmindsduringCoronaeditedat.pdf
https://www.mohfw.gov.in/pdf/MindingourmindsduringCoronaeditedat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iuKhtSehp24&feature=youtu.be
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 ಸ್ಕಾಮಾಜಿಕ್ ಅೇಂ ತ್ರ, ಮುಖಕ್ವ್ಚ್/ ಮಾಸ್ಕಯ ಧರಿಸುವ್ುದ್ು, ಸಿಚ್ಛತ  ಇತಾಯದಿರ್ಳ ಅರ್ತ್ಯವ್ನುು 
ಮನವ್ರಿಕ ಮಾಡುವ್ುದ್ು. 

 ದ್ ೈಹಿಕ್ ಮತ್ುು  ಮಾನಸಕ್ ಆರ ೂೇರ್ಯಕಾಯಗ್ರ ವಾಯಯಾಮ, ಯೇರ್, ಪ್ಾಾಣಾಯಾಮ, ಧಾಯನ 
ಮತ್ುು ಮುೇಂ ತಾದ್ ಚ್ಟುವ್ಟಿಕ ರ್ಳನುು ಪ ೂರೇತಾಸಹಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ಮಾನಸಕ್ ಆರ ೂೇರ್ಯವ್ನುು ಸುಧಾರಿಸಲುವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳು ತ್ಮು ಭಾವ್ನ ರ್ಳ ನುು ಸ್ಕ ುೇಹಿತ್ರ ು, 
ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ು ಮತ್ುು  ಪ ೂೇಷ್ಕ್ರ ೂೇಂ ದಿಗ  ಹೇಂ ಚಿಕ ೂಳ ಳಲ ು ಪ ೂರೇತಾಸ ಹಿಸಬ ೇಕ್ು. ಏಕಾರ್ರತ ,  
ಸಕಾರಾತ್ುಕ್ ಮನ ೂೇಭಾವ್, ಉತ್ುಮ ಆಹಾರ ಸ್ಕ ೇ ವ್ನ , ವಿಶಾರೇಂತಿ ಮತ್ುು ನಿದ್ ರರ್ಳ  
ಅವ್ಶಯಕ್ತ ಯ ಬಗ ೆ  ಮನವ್ರಿಕ  ಮಾಡಿಕ ೂಡುವ್ುದ್ು. 

 ಶುಚಿ ರ ುಚಿಯಾದ್ ಆಹಾರ ಮತ್ುು ತಾಜಾ ಹಣುುರ್ಳ ಸ್ಕ ೇವ್ನ , ಆಗಾಗ ೆ  ಬಿಸ ನಿೇರ ು 
ಕ್ುಡಿಯುವ್ುದ್ು, ಜೇಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ  ವ್ಸುುರ್ಳ ನುು ತ್ಯಜಿಸುವ್ ಮೂಲಕ್ ರ ೂೇರ್ 
ನಿರ ೂೇಧಕ್ ಶಕ್ುಯ ನುು ಹ ಚಿುಸಕ ೂಳುಳವ್ ಬಗ ೆ  ಅರಿವ್ು ಮೂಡಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ವಿದ್ಾಯರ್ಥಗರ್ಳಿಗ  ಲಾಯಪ್ ಟಾಪ್, ಆಡಿಯ ೇ, ವಿಡಿಯೇ ಮತಿುತ್ರ ಮಾಧಯಮ 
ಬಿಡಿಭಾರ್ರ್ಳನುು ಶುಚಿಗ ೂಳಿಸುವ್ೇಂ ತ  ತಿಳಿಸುವ್ುದ್ು.  

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ತಮಮ ಲಾಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಳ, ಆಡಿಯ ೋ, ವಿಡಿಯೋ ಮತನತ ಇತರ ಮಾಧಾಮ 
ಪರಕರಗಳ ನ್ನಾ ನಿಯ ಮತವಾಗಿ ಸಾಚ್ಗಿ ೂಳಿ ಸನವಂ ತ  ತಿಳಿಸನವುದನ 

 COVID-19 ನ ಸ್ಕ ೂೇೇಂ ಕ್ು, ಪ್ರಿಣಾಮ ಮತ್ುು ನಿಯೇಂ ತ್ರಣ ಕ್ರಮರ್ಳ  ಬಗ ೆ  ಮನಕತವಾಗಿ 
ಚ್ಚಿಷಸನವುದನ.  

 ಕ ೂರ ೂನಾವ ೈರಸ್ಕ ನಿೇಂ ದ್ ಉೇಂ ಟಾರ್ುವ್ ಸ್ಕ ೂೇೇಂ ಕ್ನ ಅಪಾಯ ದ್ ಬಗ ೆ  ಜಾರ್ೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು  
ಕಾಯೇಂ ಪ್ಸ್ಕ ನ ಸೂಕ್ು  ಸಥಳ ರ್ಳಲ್ಲಿ  ಪ ೂೇಸಟರ್ ಮತ್ುು  ಸಟಕ್ಯರ್ ರ್ಳನುು ಅೇಂಟಿಸಬ ೇಕ್ು. 

 ವಿಕ್ಲಚ ೇತ್ನರಿಗ  ಸೂಕ್ು ಮತ್ುು ಸಮಯ ೇಚಿತ್ ಸ್ಕೌಲಭಯರ್ಳನುು ಒದ್ಗ್ರಸಬ ೇಕ್ು. 

 ಜಾತಿ, ಮತ್, ಲ್ಲೇಂ ರ್ ತಾರತ್ಮಯ ಮಾಡಬಾರ ದ್ು. 

 ಪನಸತ ಕಗಳಳ, ಇತರ ಕಲ್ಲಕಾ ಸ್ಾಮಗಿಾಗಳ ಳ ಮತನತ ತಿನ್ಾಬಹನದ್ಾದ ವಸನತಗಳ ನ್ನಾ 
ಹಂ ಚಿಕ ೂಳ ಳುವುದನ್ನಾ ನಿರ ನತಾಾಹಗ ೂಳಿಸಬ ೋಕನ/ನಿಷ ೋಧಿಸಬ ೋಕನ/ನಿಬಷಂ ಧಿಸಬ ೋಕನ. 
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 ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಚ್ಟ್ನವಟ್ಟಕ ಗಳಿಗ  ಮತನತ ಆರ ೂೋಗಾಕ ಕ ಸಂ ಬಂಧಿಸಿದಂತ  ಕ ೋಂ ದಾ/ರಾಜಾ ಸಕಾಷರದಿಂ ದ 
ಕಾಲಕಾಲಕ ಕ ಹ ೂರ ಡಿಸನವ ನಿದ್ ೋಷಶ್ನ್ಗಳ ನ್ನಾ ಉನ್ಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂ ಸ್ ೆಗಳ ಳ ಕಡಾಾಯ ವಾಗಿ 
ಪ್ಾಲ್ಲಸನವುದನ. 

 ಹಾಸ್ ುಲ್ ಗಳಿಗ  ಸಂ ಬಂ ಧಿಸಿದ ಆರ ೂೋಗಾ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳ ನ್ನಾ ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ/ ಹಿಂ ದನಳಿದ 
ವಗಷಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖ್ ಯಂದ ಹ ೂರ ಡಿಸಲ್ಲದನದ ಸದರ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳ ನ್ನಾ ಉನ್ಾತ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಂ ಸ್ ೆಗಳ ಲ್ಲಾ ನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ  ಎಲಾಾ ಹಾಸ್ ುಲ್ ಗಳಲ್ಲಾಯೂ ಖ್ ಡಾಾಯ ವಾಗಿ ಅನ್ನಸರಸನವುದನ. 

 ಜಿಲ ಾ ಯಲ್ಲಾ ನ್ ಉನ್ಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂ ಸ್ ೆಗಳಲ್ಲಾ ಕ ೂೋವಿಡ್ ಸ್ಾಂಕಾಾಮಕ ತನತನಷ ಪರಸಿೆತಿಗಳ ನ್ನಾ 
ನಿವಷಹಿಸಲನ ಜಿಲಾಾ ಧಿಕಾರಗಳ ಅದಾಕ್ಷತ ಯ ಲ್ಲಾ ಕ ೂೋವಿಡ್ ಉಸನತವಾರ ಮತನತ ಸಮನ್ಾಯ 
ಸಮತಿಯ ನ್ನಾ ರ ಚಿಸಲನ ಕ ಳಕಂ ಡಂ ತ  ಪಾಸ್ಾತಪ್ಪಸಲಾಗಿದ್ . 
01. ಜಿಲಾಾ ಧಿಕಾರ       - ಅದಾಕ್ಷರನ 
02. ಮನಖ್ ಾ ಕಾಯ ಷನಿವಾಷಹಕ ಅಧಿಕಾರ, ಜಿಲಾಾ ಪಂ ಚಾಯ ತ್ - ಸದಸಾರನ 
03. ಜಿಲಾಾ ವ ೈದ್ಾಾಧಿಕಾರ      - ಸದಸಾರನ 
04. ಜಿಲಾಾ ಸಜಷನ್       - ಸದಸಾರನ 
05. ಜಿಲಾಾ ಸ್ಾರಗ  ಅಧಿಕಾರ (ಆರ್ಟ್ಟಒ)    - ಸದಸಾರನ 
06. ವಿಭಾಗಿೋಯ ನಿಯಂ ತಾಣಾಧಿಕಾರ, ರಾಜಾ ರ ಸ್ ತ ಸ್ಾರಗ  ಸಂ ಸ್ ೆ - ಸದಸಾರನ 
07. ಜಿಲಾಾ ಅಧಿಕಾರ, ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖ್    - ಸದಸಾರನ 
08. ಜಿಲಾಾ ಅಧಿಕಾರ, ಹಿಂ ದನಳಿದ ವಗಷಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖ್    - ಸದಸಾರನ 
09. ಜಿಲಾಾ ಅಧಿಕಾರ, ಅಲಿಸಂಖ್ಾಾತರ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖ್    - ಸದಸಾರನ 
10. ಪ್ಾಾದ್ ೋಶಿಕ ಜಂ ಟ್ಟ ನಿದ್ ೋಷಶ್ಕರ ನ, ಕಾಲ ೋಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್  -     ಸದಸಾ  
                                                            ಕಾಯ ಷದಶಿಷ 

 ಜಿಲರಿ ಮಟ ಟದ ಸ ಮಿತಿ ಯ ಪ್ ರತಾ ಮತ ುತ ಕತ ಯ ವಯಗಳ ು:  
 ಜಿಲ ಾ ಯ ಉನ್ಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂ ಸ್ ೆಗಳ ಲ್ಲಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತನತ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಮಾಗಷಸೂಚಿಗಳ 

ಅನ್ನಷಾಠನ್ವನ್ನಾ ಪರವಿೋಕ್ಷಿಸನವುದನ. 
 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂ ಸ್ ೆಗಳ ಲ್ಲಾ ನ್ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಳ ಮತನತ ಸಿಬಬಂ ದಿಗ  ಅವಶ್ಾಕತ ಗನ್ನಸ್ಾರವಾಗಿ ಕ ೂೋವಿಡ್ 

ತಪ್ಾಸಣ  ನ್ಡ ಸನವುದನ. 
 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಸ್ಾರಗ  ಮತನತ ಬಸ್ಪ್ಾಸ್ ವಾವಸ್ ೆ ಕಲ್ಲಿಸನವುದನ. 



12 

 

 ಕಾಲ ೋಜನಗಳಿಗ  ಕ ೂೋವಿಡ್ ಪಾಥಮ ಚಿಕಿತ ಾ ಕಿಟ್ ಗಳ ನ್ನಾ ಒದಗಿಸನವುದನ. 
 ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ, ಹಿಂ ದನಳಿದ ವಗಷಗಳ ಮತನತ ಇತರ  ಹಾಸ್ ುಲ್ ಗಳನ್ನಾ ಪ್ಾಾರಂ ಬಿಸನವುದ ನ 

ಮತನತ ಸದರ ಹಾಸ್ ುಲ್ ಗಳಲ್ಲಾ ಕ ೂೋವಿಡ್ ಹರ ಡದಂತ  ಅಗತಾ ಮನನ ಾಚಿ್ರಕ  ಕಾಮಗಳನ್ನಾ 
ತ ಗ ದನಕ ೂಳಳುವುದನ. 

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳಲ್ಲಾ ಕರ ೂೋನ್ ಹರ ಡನವಿಕ ಯ ನ್ನಾ ತಡ ಗಟ್ನುವ ಕನರತಂ ತ  ಜಾಗೃತಿ 
ಮೂಡಿಸನವುದನ. 

 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಬ ಳವಣಿಗ  ಮತನತ ಆರ ೂೋಗಾಕ ಕ ಸಂ ಬಂ ಧಪಟ್ು ಇತರ  ವಿರ್ಯಗಳ ಳ. 

 

F ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  

 
 


