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Kagalingan 
 • Kultura ng pagmamalasakit at paggalang. 

• Pagtataguyod ng ligtas at malusog na mga paggawi. 
• Pinataas na suporta para sa mga mag-aaral na madaling 
mahawa. 
• Pagbibigay ng partikular na pansin sa mental na 
kalusugan. 

Kindergarten hanggang Baitang 8 
• Ang mga mag-aaral ay nasa mga bubbles nila. 
• Ang paggamit ng pantakip sa ilong at bibig sa labas ng 
silid-aralan ay inirerekomenda sa mga mag-aaral mula K 
hanggang Baitang 5. 
• Gagamitin ang mga pantakip sa bibig at ilong sa labas 
ng klase para sa mga mag-aaral na Baitang 6 hanggang 8. 
• Pinasisigla ang pisikal na aktibidad, pagkilos at oras sa 

labas. 

Baitang 9 hanggang 12 

• Magkahalong pag-aaral sa paaralan at sa tahanan. 
• Mga teknolohiyang nasa lahat ng dako na gagamitin 
para sa pag-aaral. 
• Gagamitin ang mga pantakip sa bibig at ilong sa labas 
ng klase. 
• Pagtataguyod ng pagdistansya sa katabi sa loob ng 

silid-aralan. 

Mga Paaralan 

• Mga Iskedyul at pagkilos na isinaayos para magawa 
ang pagdisyansya sa katabi. 
• Mga lugar na ginagamit ng lahat na minarkahan nang 
malinaw para maayos ang daloy ng mga pagkilos. 
• Mga lugar na nahahawakan na nilinisan nang sapat at 
madalas. 
• Binago ang cafeteria ayon sa kalagayan ng pandemya. 

Bus na pampaaralan 

• Binagong mga ruta at talaorasan. 
• Ang mga mag-aaral mula Kindergarten hanggang Baitang 5 
ay mag-isang nakaupo sa upuan nang walang pantakip sa 
ilong at bibig. 
• Ang mga batang nakatira sa iisang bahay ay maaaring 
magkatabing umupo nang hindi na kailangang magsuot ng 
pantakip sa bibig at ilong. 
• Ang mga mag-aaral na Baitang 6 hanggang 12 ay maaaring 

umupo nang dala-dalawa kada upuan kung nakasuot sila ng 
pantakip sa bibig at ilong. 
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Mahal naming mga mag-aaral, mga kawani ng paaralan at mga pamilya: 

Noong Abril 2020, gumawa ang Department of Education and Early Childhood Development ng mahirap na desisyon na 
isara ang mga paaralan para sa natitirang 2019-2020. Ang desisyong iyon ay hindi ginawa nang basta-basta. Naging 
pangunahin ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Pinangyari din ng desisyong ito na 
makapagpokus ang sistema ng edukasyon sa pangmatagalang mga paghahanda para sa 2020-2021 taon ng paaralan 
para makapagbigay sa mga mag-aaral at kawani ng kapaligirang malusog, ligtas at may suporta para sa pag-aaral at 
maibalik ang mga mag-aaral sa normal para sa ikatatagumpay sa akademiko. 

Noong Hunyo 12, naglabas kami ng mataas na antas ng plano para gabayan ang mga distrito ng paaralan at tulungan 
silang magplano para sa isang ligtas at malusog na pagbabalik sa paaralan sa Setyembre. Ang mga kawani ng 
departamento ay patuloy na balikatang gumawa kasama ng mga opisyal ng Public Health, paaralan at mga distrito ng 
paaralan para higit pang bigyang kahulugan ang planong ito para pag-ibayuhin ang isang ligtas at kaakit-akit na 
kapaligiran sa pag-aaral. Ang pangunahing mandato namin ay tiyakin na ang mga mag-aaral ng New Brunswick ay may 
access sa de-kalidad na edukasyon. Para matamo ang tunguhing ito, kakailanganin namin ang tulong at suporta ng mga 
magulang, mag-aaral at ng sistema ng paaralan. Ang mga desisyon at prosesong binalangkas sa dokumentong ito ay 
hindi ginawa nang basta-basta o nang walang masusing pagsasaalang-alang. Gumawa kami ng maramiraming 
pagsangguni sa mga kasosyo sa sistema ng edukasyon, sa mga mamumuhunan at sa Public Health (Pampublikong 
Kalusugan). 

Ang mga taga-New Brunswick ay bumabalikat din ng pananagutan para makapag-ambag sa kaligtasan at kalusugan ng 
ating mga paaralan. Dapat na laging ipaalam sa mga pamilya ang mga pagbabago sa mga pamamaraan at gawain sa 
sistema ng edukasyon at sa mga alituntunin sa Public Health agad-agad kapag available na ang bagong impormasyon. 
Sa pagpapatibay natin sa payo ng Public Health sa pamamagitan ng huwarang paggawi, maipapakita natin sa mga mag-
aaral na mahalaga ang mga pagsisikap na itinakda para maharap ang COVID-19. 

Nagbibigay ang dokumentong ito ng higit pang detalye ng kung ano ang kailangang malaman ng mga magulang at 
mag-aaral bago ang pagsisimula sa paaralan sa Setyembre 2020. Patuloy na uunlad ang planong ito at susulong 
habang nagiging available na ang bagong impormasyon mula sa mga dalubhasa sa pampublikong kaligtasan. 

Hinihimok ko kayong lahat na sumunod at suportahan ang mga alituntunin sa kalusugan at kaligtasan na binuo para sa 
edukasyon ng inyong anak. Lahat tayo ay may pananagutan na bawasan ang tsansa na mahantad sa COVID-19. Sa 
pamamagitan ng pagtutulungan at pagiging mapagpitagan at maalalahanin, patuloy na maipapakita ng New Brunswick 
ang pagiging nangunguna at pagiging mapagbantay habang magkakasama tayong nagsisikap na malampasan.ang 
pandemyang ito. 

Taos-puso, 

 

 
Dominic Cardy 

Minister of Education and Early Childhood Development 
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Mahal naming mga mag-aaral, mga kawani ng paaralan at mga pamilya: 

Alam namin na ang pag-access sa de-kalidad na edukasyon ay mahalaga para sa kalusugan at kagalingan ng ating mga anak. 
Mahalaga ang pagpasok sa paaralan para sa ating mga anak, dito sila natututo at humuhusay at nagbibigay ito sa kanila ng 
nakabalangkas na rutina na kailangan para sa kanilang pag-unlad. 

Nakipagtulungang mabuti ang Public Health sa Department of Education and Early Childhood Department para sa pagbuo ng 
balik-paaralan na pamamaraan na magpapangyari sa mga mag-aaral na matuto at sa mga guro na makapagturo habang 
tinitiyak na ipinapatupad ang mga hakbangin para maprotektahan ang lahat ng miyembro ng ating komunidad ng paaralan: mga 
mag-aaral, pamilya at kawani ng paaralan. 

May mahalagang papel na gagampanan ang mga pamilya sa ligtas na pagbabalik sa paaralan. Puwede silang makapagbigay ng 
positibong impluwensya sa kanilang mga anak at makapag-ambag sa kalusugan ng kanilang komunidad sa pamamagitan ng 
sumusunod na mga paraan: 

• sa pamamagitan ng pagsasanay na gawin ang mga kinakailangan para limitahan ang pagkalat ng COVID-19, gaya ng paghuhugas 
ng kamay, pagsunod sa magandang asal kapag umuubo at bumabahing, at pananatili sa bahay kapag may sakit; 

• sa pamamagitan ng araw-araw na pag-monitor sa mga bata para sa mga sintomas at pagtawag sa 811 o kanilang tagapagbigay ng 
pangunahing pangangalaga para masuri ang mga sintomas; 

• sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanilang mga anak tungkol sa COVID-19 at kung bakit maaaring tila naiiba ang kanilang 
buhay nang ilang panahon. 

May ambag ang Public Health sa pagpapatupad ng komprehensibong pamamaraang ito para sa ligtas na pagbabalik sa paaralan at 
patuloy na mamamagitan sa buong taon ng paaralan. Ito man ay sa pagbibigay ng payo sa mga hakbangin ng pag-iwas o sa 
pagkontrol ng paglaganap, susuportahan ng Public Health ang mga mag-aaral, pamilya at kawani ng paaralan sa bawat hakbang. 

Taos-puso, 

 

 

 

 

 
Dre Jennifer Russell, B.A., B.Sc., M.D., CCMF  
Punong Opisyal sa Medikal ng Kalusugan 

 



 

Mga Gumagabay na Pamantayan 

BUHAY NA DOKUMENTO 

Ang layunin ng dokumentong ito ay magbigay-alam sa publiko tungkol sa pagbabalik sa paaralan sa Setyembre 
2020. Habang nagkakaroon ng mga bagong tuklas ang mga scientist sa buong mundo patungkol sa paglilipat, 
pagkontrol at paggamot ng COVID-19, gagamitin ang mga alituntunin ng Pamahalaan at maaaring mag-iba mula 
sa kung ano ito ngayon. Babaguhin ang mga kaugnay na dokumento para ipakita ang mga pagbabagong ito sa 
mga alituntunin. 
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DE-KALIDAD NA EDUKASYON 

• Ang aming mandato: magbigay ng de-kalidad 
na edukasyon sa lahat ng mag-aaral sa mga 
pampublikong paaralan. 

• Makakatanggap ang mga mag-aaral ng de-
kalidad na edukasyon ayon sa kurikulum, kahit 
hindi pa sila pinahihintulutang pumasok sa gusali 
ng paaralan dahil sa COVID-19. 

GUMAWA NG MALUSOG AT LIGTAS NA 

KAPALIGIRAN SA PAG-AARAL 

• Bawat paaralan ay magkakaroon ng 
operasyonal na plano na bumabalangkas sa 
mga alituntunin sa kalusugan at kaligtasan. 

• Ibabahagi ang mga operasyonal na plano ng 
paaralan sa mga magulang bago magpatuloy 
ang paaralan. 

• Ang paggu-grupo (bubble1) sa Kindergarten 
hanggang Baitang 8 ay magpapaliit ng 
panganib na mailipat ang sakit at nagsusulong 
ng ligtas na paghahalubilo ng mga bata. 
Karagdagan pa, kapag nagkaaroon ng 
outbreak, makakatulong ang bubbles sa contact 
tracing2. 

• Ang mga paaralang sekondarya ay mag-aalok 
ng magkahalong pag-aaral (alternating 
homeschooling) at pagdistansya sa katabi para 
mabawasan ang panganib ng paglilipat ng sakit at 
makagawa ng mas ibinagay na oportunidad sa pag-
aaral. 

 BUONG PANAHONG PAG-AARAL 

• Mahalaga ang edukasyon para sa pag-unlad ng 
mga bata at sa kinabukasan ng probinsya. 

• Anuman ang phase na itinakda ng Public 
Health kung saang probinsya nakatira ang 
isa, ang pag-aaral ay magiging buong 
panahon. 

• Ang pamantayan ng pagiging kabilang ay 
mananatiling isang haligi ng ating sistema ng 
edukasyon. 

PAKIKIPAGTULUNGAN SA PUBLIC 

HEALTH 

• Ang planong ito ay binuo ayon sa konsultasyon 
sa Public Health at ng Opisina ng Chief Medical 
Officer of Health. 

• Gumaganap ng mahalagang papel ang Public 
Health sa pagtiyak ng isang malusog at ligtas na 
kapaligiran ng paaralan. Patuloy kaming 
makikipagtulungan sa Public Health sa buong taon 
ng paaralan para tiyaking napapanahon ang 
impormasyon at nasusunod ang pinakamahuhusay 
na kasanayan. 

• Kapag may nakumpirmang positibong kaso ng 
COVID-19 sa isang paaralan, makikipagtulungan 
ang paaralan sa Public Health para suportahan ang 
pagsunson ng nakasalamuha. 

• Gagawa ng may kabatirang pagpapasya ang Public 
Health at tuwirang makikipag-usap sa distrito, 
paaralan at mga magulang tungkol sa susunod na 
mga hakbang. 

Ang salitang “bubble” ay tumutukoy sa mga grupo ng mga mag-aaral na nakatalagang mananatiling magkakasama sa grupong iyon habang nasa paaralan . 

2 Ang salitang “contact tracing” ay nangangahulugang paghahanap ng mga taong maaaring nakasalamuha ng isang indibidwal na nagpositibo sa COVID-19. 
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Bumuo ang Department of Education and Early Childhood Development at Public Health ng isang proseso ng 
pangangasiwa sa paglaganap ng sakit para tiyaking nauunawaan ang mga papel at pananagutan kapag ang 
positibong kaso ng COVID-19 ay natukoy sa sistema ng paaralan. 

Maaaring mag-alala ang mga magulang, mag-aaral at kawani ng paaralan kapag may isang positibong kaso ang 
nakumpirma sa paaralan. Natural lamang na gusto nating malaman kung may isang positibong kaso sa loob ng klase ng 
iyong anak. Ipapaalam ng Public Health sa mga nanganganib kung ano ang mga susunod na hakbang pero hindi 
ilalabas ang mga pangalan ng mga taong nasuri na positibo. Mananatiling prayoridad ang pagprotekta sa privacy. 

 

 
 

 

 

 

 

KOMUNIKASYON KAUGNAY SA 
ISANG KUMPIRMADONG KASO 
NG COVID-19 

• Ipapaalam ng Public Health sa paaralan 
kung mayroong positibong kaso sa loob 
ng paaralan. 

• Makikipag-ugnayan ang administrasyon 
ng paaralan sa mga magulang at sa 
komunidad ng paaralan. 

• Magbibigay ang Public Health ng 
karagdagang impormasyon. 

PAGSUNSON NG MGA 
NAKASALAMUHA 

Ang Public Health ang grupo na 
responsable sa pagsunson ng mga 
nakasalamuha, na nagtatrabaho sa 
pagkikipagtulungan ng sistema ng paaralan. 
 
Sa pamamagitan ng kanilang operasyonal 
na plano, magagawa ng mga paaralan na 
makapagbigay sa Public Health ng listahan 
ng mga indibidwal na maaaring nakahalubilo 
ng isang taong may positibong kaso ng 
COVID-19. 
 
Kakapanayamin din ng Public Health ang 
mga sangkot na mag-aaral at kawani ng 
paaralan para sa pagsunson ng mga 
nakasalamuha. 

 

 MGA PAGPAPASYA 

• Responsable ang Public 
Health sa pagtugon sa mga 
nakahahawang sakit, 
kabilang na ang COVID-19. 

• Ang Public Health, sa pamamagitan ng 
pagsunson ng mga nakasalamuha at 
pagmamahala sa panganib, ang 
magdedesisyon kung sino ang dapat 
magbukod ng sarili. Maaari itong isa o 
higit pang tao, isa o higit pang klase, o 
ang buong paaralan ang dapat magbukod 
ng kanilang sarili. 

• Ipapaalam ng Public Health sa mga 
taong ito kung kailan sila makakabalik sa 
paaralan. 
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MGA PAPEL AT PANANAGUTAN SA PANAHON NG PAGALAGANAP NG SAKIT 

 
MAG-AARAL AT MAGULANG 

• Kapag may sakit ang isang mag-aaral, 
ipinag-uutos na manatili sila sa bahay. 
Tumawag sa 811. Sundin ang payo ng 
propesyonal sa kalusugan. 

• Araw-araw na pagsusuri bago umalis 
patungo sa paaralan. 

• Mahalaga ang pagtutulungan at 
komunikasyon sa paaralan para 
mapangasiwaan ang paglaganap ng 
sakit. 

• Kung makatanggap ka ng agarang tawag 
tungkol sa kalusugan ng iyong anak 
habang nasa paaralan siya, hihilingan 
kang sunduin ang iyong anak sa loob ng 
makatwirang haba ng panahon, alinsunod 
sa patakaran ng paaralan. Dapat na may 
alternatibong plano sa pagsundo ang mga 
magulang. 

 

PAARALAN AT DISTRITO  
 

• Magbigay ng ligtas na kapaligiran sa pag-aaral. 

• Makipagtulungan sa Public Health sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng 
impormasyon para sa pagsunson ng mga 
nakasalamuha. 

• Tiyakin ang komunikasyon sa mga magulang 

kapag isang positibong kaso ang nakumpirma 

sa paaralan. 

Magbigay ng malayuang edukasyon para sa mga 
mag-aaral na hindi makakapasok sa paaralan. 

 

 PUBLIC HEALTH 

• Tukuyin ang potensyal/positibong mga 
kaso at makipag-usap sa kanila. 

• Ipaalam sa paaralan kapag isang kaso ng 
COVID-19 ang nakumpirma. 

• Kontrolin ang pagkalat ng sakit. 

• Suportahan ang paaralan at 
makipagtulungan para suportahan ang 
isang malusog at ligtas na kapaligiran. 

• Ipagbigay-alam sa mga mag-aaral at 
kanilang magulang at kawani ng paaralan 
kung kailangan nilang ibukod ang kanilang 
sarili. 

• Ipagbigay-alam sa mga mag-aaral at 
kanilang magulang at kawani ng paaralan 
kung kailang ligtas na para sa bata o 
kawani ng paaralan na bumalik sa 
paaralan. 

 

 

 

 



Pangangasiwa sa pagkalat ng sakit 

Isa o higit pang positibong kaso ang nakumpirma 
ng Public Health sa isang paaralan. 

Ipagbibigay alam ng Public 
Health sa distrito ng 
paaaralan at sa paaralan 
ang tungkol sa (mga)kaso. 

 

Ang paaralan, katuwang ng 
Public Health ay magbibigay 
ng abiso sa komunidad ng 
paaralan. 

Gagawin ang pagsunson ng 
mga nakasalamuha at 
aabisuhan ang mga ito. 

Sasabihin ng Public Health ang 
susunod na hakbang at uutusan ang 

tao, ang bubble na sangkot o ang 
buong paaralan na ibukod ang 

kanilang sarili. 

Ipapaalam ng Public Health sa mga 
taong ito kung kailan sila 
makakabalik sa paaralan. 
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BAWAT BAGONG TAGA-
BRUNSWICK AY MAY PAPEL NA 
GAGAMPANAN 

• Makitungo nang may kabaitan. Huwag 
hatulan ang iba. Magtuon ng pansin sa papel 
mo. 

• Alagaan ang iyong sarili at pamilya sa 
pamamagitan ng pananatiling aktibo at itaguyod 
ang wellness (kagalingan). 

• Mahalaga ang pagsusuri (screening). Bago 
umalis patungong paaralan, tiyaking maayos 
ang pakiramdam ng iyong anak. Basahin ang 
mga tanong sa pagsusuri tuwing umaga. 

• Kung ikaw ay may mga sintomas ng COVID-19 
o hindi mabuti ang pakiramdam mo, manatili sa 
bahay. 

• Ang mga magulang ng mga mag-aaral na may 
mga espesipikong kondisyon sa kalusugan ay 
dapat makipag-usap sa kanilang medical 
practitioner tungkol sa pagbabalik sa paaralan. 
Ang kaugnay na impormasyon ay dapat ibahagi 
sa paaralan para sa angkop na pagpaplano. 

PROTEKTAHAN ANG IYONG 
SARILI, PROTEKTAHAN ANG IBA 

• Dapat tiyakin ng bawat mag-aaral at kawani 
ng paaralan na may dala sila ng community 
mask sa paaralan. Dapat itong labhan araw-
araw. 

• Dapat itong suriin kapag mayroon kang mga 
sintomas. 

• Susundin ng kawani ng paaralan ang mga 
panuntunan para sa mga mag-aaral na may 
sakit. 

TAWAGAN ANG 811 KAPAG 
LUMITAW ANG MGA SINTOMAS 

• Tingnan ang website ng Public Health para sa 
pinakabagong listahan ng mga sintomas. 

• Sundin ang payo ng Public Health, sila ang 
mga eksperto. 

 

 KAGANDAHANG ASAL SA 
PERSONAL NA KALINISAN 

• Isa sa pinakamahusay na mga paraan 
ang regular na paghuhugas ng kamay 
para maprotektahan ang iyong sarili at 
iyong pamilya mula sa sakit. Maghugas ng 
kamay kapag lumabas ng bahay, kapag 
nakarating sa paaralan at sa buong 
maghapon. 

• Hugasan ang mga kamay mo gamit ang 
sabon at tubig o gumamit ng hand sanitizer. 
Awitin ang Happy Birthday nang dalawang 
ulit habang naghuhugas ng kamay. 

• Kapag uubo o babahing, takpan ng siko 
ang iyong bibig at ilong. Itapon kaagad 
ang nagamit nang tisyu. 

• Iwasang hawakan ang iyong mga mata, 
ilong at bibig. 

KALIGTASAN AT KAGALINGAN 

• Magpapatuloy nang walang sagabal ang 
mga programang pagbibigay ng agahan 
at miryenda para tiyakin ang seguridad 
ng pagkain. 

• Tutulong ang mga magulang, mag-aaral 
at paaralan sa pagtataguyod ng kultura ng 
paggalang at pagmamalasakit. 

• Isusulong at hihimukin ang ligtas 
at malusog na mga paggawi. 

• Ilalaan ang mga tulong sa mental na 
kalusugan at kagalingan. 
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Magbabago ang tanawin sa mga paaralan sa Setyembre. Para maasikaso ang mas maliliit na grupo, may ilang paaralan 
na kailangang gumawa ng mga bagong silid-aralan. Maaaring gamitin ang mga cafeteria at library. Bawat paaralan ay 
magkakaroon ng operasyonal na plano na may mga detalye kung paano kikilos ang mga mag-aaral at kawani ng 
paaralan sa palibot ng gusali. 

 

 

 

OPERASYONAL NA PLANO 

• Magkakaroon ng operasyonal na plano ang 
mga paaralan na binabalangkas ang 
kanilang mga panuntunang pangkalusugan 
at pangkaligtasan. Ibabahagi ang planong 
ito sa mga magulang at sa komunidad ng 
paaralan. 

• Susuriin ang paraan ng pagkilos ng mga 
mag-aaral at kawani ng paaralan sa palibot 
ng gusali para matiyak ang pagdistansya sa 
katabi at para mapanatiling buo ang mga 
bubble. 

• Pananatilihin ang mga bubble at 
pagdistansya sa katabi sa panahon ng 
pahinga at tanghalian. 

MGA BUS 

• Lahat ng Kindergarten hanggang Baitang 
5 ay magpapanatili ng distansyang isang 
(1) metro, isang mag-aaral kada isang 
upuan, at hindi kailangang magsuot ng 
pantakip sa bibig at ilong. 

• Puwedeng magkatabing umupo ang 
dalawang miyembrong magkasama sa 
iisang bahay nang hindi na kailangang 
magsuot ng pantakip sa bibig at ilong. 

• Ang mga mag-aaral sa Baitang 6 hanggang 
12 ay magsusuot ng pantakip sa ilong at 
bibig kapag sumasakay at bumababa ng 
bus. Puwedeng alisin ng mag-aaral ang 
kanilang pantakip sa ilong at bibig kung 
mag-isa siyang naka-upo o kasama sa 
bahay ang katabi sa buong panahon ng 
byahe. 

• Puwedeng baguhin ng mga distrito ng 
paaralan ang mga ruta ng bus. 

• Makakaangkop ang mga paaralan sa 
kanilang mga iskedyul para maabot 
ang nasabing parameter 

 

 KONTROLADO AT 
LIMITADONG ACCESS 

• Para makatulong sa pagsunson ng mga 
nakasalamuha, lilimitahan ang pagpunta 
sa mga paaralan para makontrol ang 
pagkilos ng mga tao. 

• Lilimitahan ang pagkilos ng kawani ng 
paaralan at iba pa sa pagitan ng mga 
paaralan kapag posible ito. 

• Ipapatupad ang karagdagang mga 
panuntunang pangkalusugan at 
pangkaligtasan sa sinumang hindi mag-
aaral o kawani ng paaralan na 
pumapasok sa gusali ng paaralan. 

• Makakapasok lamang ang mga magulang 
sa paaralan kung may appointment sila o 
pumunta para sunduin ang anak na may 
sakit. 

• Dapat magsuot ng pantakip sa bibig at 
ilong ang mga magulang, igalang ang 
pagdistansya sa katabi at susunod sa 
anumang mga panuntunang 
pangkalusugan at pangkaligtasan. 

PINAG-IBAYONG PAGLILINIS 
AT PAGDISIMPEKTA 

• Nakapagtatag ng pinag-ibayong paglilinis 
at pagdisimpekta at ilalarawan ito sa bawat 
operasyonal na plano ng paaralan. 

• Bumili ang mga distrito ng paaralan ng 
mga supply na panlinis at ise-secure para 
matiyak na magagamit kapag kailangan. 
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MGA ISTASYON SA 
PAGHUHUGAS NG KAMAY 

• Naglagay ng mga istasyon sa paglilinis 
ng kamay sa bawat silid-aralan at sa 
bawat pasukan ng paaralan. 

• Kailangang regular na maghugas ng 
kamay o mag-disinfect ng kanilang mga 
kamay ang mga mag-aaral at kawani ng 
paaralan. 

MGA DRINKING FOUNTAIN 
(INUMAN) 

• Magiging available ang mga istasyong 
mapagkukunan ng tubig para sa bote at 
maglalagay ng mga karatula para 
ipaliwanag ang ligtas na paggamit nito. 

• Hindi na ipahihintulot ang mga drinking 
fountain. 

MGA BANYO/BIHISAN  

Magpapaskil ng mga poster ng paghuhugas 
ng kamay sa lahat ng banyo. 

Lilinisan ng hindi bababa sa tatlong 
beses sa isang araw ang mga kubeta at 
bihisan. 
Puwedeng limitahan ng mga operasyonal na 
plano ng paaralan ang bilang ng mga tao na 
puwedeng gumamit ng kubeta sa isang 
pagkakataon. 
 

MGA CAFETERIA 

Susunod ang mga cafeteria sa mga 
kinakailangan ng Public Health at 
WorkSafeNB para sa mga tagapagbigay ng 
serbisyong pagkain. 

Kapag ginagamit ang karaniwang lugar ng 
kainan, ipapatupad ang mga kinakailangang 
pagdistansya sa katabi. 
Maglalagay ng agwat sa mga oras ng 
pagkain sa pagitan ng mga grupo ng mga 
mag-aaral. 
Ang mga grupo ng mag-aaral (bubbles) ay 
dapat magpanatili ng dalawang metrong 
distansya mula sa ibang mga grupo 
(bubbles). 
Ang mga mag-aaral na hindi nakagrupo ay 
didistansya ng dalawang metro. 

 PANGKOMUNIDAD NA 
PAGGAMIT NG MGA PAARALAN 

• Pansamatalang hindi ipapagamit sa 

komunidad ang mga paaralan hanggang 

makapagbigay ng higit pang abiso. 

BENTILASYON 

• Prayoridad ang malinis na hangin para 
sa malusog at ligtas na kapaligiran sa 
paaralan. 

• Nirepaso ng Public Health at ng 
Department of Transportation and 
Infrastructure (Kagawaran ng 
Transportasyon at Imprastrutura) ang 
mga sistema at kinakailangan sa 
bentilasyon. 

• Ang umiiral na mga pamantayan at sistema 
sa bentilasyon sa mga paaralan ay tinukoy 
para maabot ang kasalukuyang kahilingan 
sa kalusugan at kaligtasan. 
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Mag-iiba ang hitsura ng mga silid-aralan. Gayuman, may ginawang mga pagsisikap para mabawasan ang epekto sa 
silid-aralan hangga’t maaari. Ang tunguhin ay makapagbigay ng pinakamaayos na kapaligiran sa pag-aaral na posible 
habang ligtas. Dapat tumulong ang mga mag-aaral at kawani ng paaralan sa paggawa ng ganitong kapaligiran. 

 

MGA GRUPO MULA KINDERGARTEN 
HANGGANG BAITANG 8 

• Mahirap ang pagdistansya sa katabi sa mga 
batang mag-aaral. Ang mga klase sa 
Kindergarten hanggang Baitang 8 ay hahatiin 
sa mga grupo ayon sa silid-aralan (bubbles). 

• Hindi kahilingan ang pagdistansya sa katabi 
sa loob ng mga bubble. 

• Matututo ang mga mag-aaral na nasa 
bubble ayon sa kanilang edad ng mga 
paraan para mabawasan ang pisikal na 
pagdikit at itaguyod ang kalinisan ng 
katawan. 

• Hindi makakahalubilo ng mga grupo sa loob ng 
silid-aralan sa mga mag-aaral sa ibang grupo. 
Ang mga bubble ay pagbubukurin na may 
dalawang (2) metrong distansya. 

• Maaaring opsyon ang online learning 
(pag-aaral online) sa pagitan ng mga 
grupo. 

Magkakaroon ng pinag-ibayong mga panuntunang 
pangkaligtasan para sa kawani ng paaralan na 
bumibisita sa iba’t ibang grupo. 
 

Mga Baitang Mga Bubble 

Kindergarten – 
Baitang 2 

Pagbabawas sa laki ng grupo, 
15 mag-aaral hangga’t 
posible. 

Mga Baitang 3-5 
Pagbabawas sa laki ng grupo, 
22 mag-aaral hangga’t posible. 

Mga Baitang 6-8 Normal na laki ng klase. 
 

 PAGDISTANSYA SA KATABI PARA SA 
MATAAS NA PAARALAN (MGA 
BAITANG 9 hanggang 12) 

• Para makinabang sa pasadyang opsyon sa pag-
aaral ang mag-aaral sa mga mataas na paaralan, 
hindi posible ang mga bubble. 

• Para mas mapadali ang pagdistansya sa katabi at 
matiyak ang kalidad ng edukasyon, ang mga mag-
aaral sa mataas na paaralan ay maaaring mag-aral 
sa magkahalong kapaligiran, na pumapasok sa 
paaralan nang di-bababa sa kada ikalawang araw. 

• Puwedeng mag-operate nang walang rotational 
attendance (salitang pagpasok) ang mga paaralan 
na kayang magbigay ng angkop na pagdistansya 
sa katabi habang nasusunod pa rin ang mga 
panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan. 

• Dapat sundin ng mga mag-aaral sa mataas na 
paaralan ang pagdistansya sa katabi nang isang 
(1) metro sa loob ng isang silid-aralan at dalawang 
(2) metro sa labas ng silid-aralan. 

• Ang mga mag-aaral na susunod sa malayuang 
pag-aaral o magkahalong pag-aaral ay patuloy na 
susuportahan at kukunin ang kanilang bilang. 

PROTEKTAHAN ANG IYONG SARILI, 
PROTEKTAHAN ANG IBA SA LOOB NG 
INYONG SILID-ARALAN 

Manatili sa bahay kung may sakit ka o may mga 
sintomas ng COVID-19. 

Hugasan o i-sanitize ang iyong mga kamay 
kapag dumating ka sa inyong silid-aralan at sa 
buong maghapon. 

Sundin at panatilihin ang pagdistansya sa katabi. 
Gawing kasanayan ang personal na kalinisan. 
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MGA COMMUNITY MASK 
(PANTAKIP SA BIBIG AT 
ILONG) 
 
• Ang mga mask ay mabisang 

kagamitan para makontrol ang 
pagpasa ng COVID-19. 

• Dapat na may malinis na pantakip 
sa bibig at ilong ang mga mag-aaral 
at kawani ng paaralan para sa 
maghapon. 

• Dapat isuot ang pantakip sa bibig at 

ilong sa lahat ng -------------------------, 

nang hindi naikokompromiso ang bisa 

ng aktibidad. 

• Hindi kailangang magsuot ng 
pantakip sa bibig at ilong ang 
mga mag-aaral sa loob ng 
kanilang bubble. 

• Hinihimok ang mga mag-aaral sa 
Kindergarten hanggang Baitang 5 na 
magsuot ng pantakip sa bibig at ilong sa 
mga karaniwang lugar kapag nasa labas 
ng mga grupo ng klase na nasa loob ng 
gusali ng paaralan. Halimbawa, pagpunta 
sa silid-hugasan, pagbisita sa resource 
teacher, atbp. 

• Dapat gumamit ng pantakip sa bibig at 

ilong sa mga karaniwang lugar sa labas 

ng kanilang klase ang mga mag-aaral sa 

Baitang 6 hanggang 12. 

 PAGHIHIRAMAN NG 
KAGAMITAN 
 
Lahat ng pinaghihiramang 
kagamitan tulad ng mga computer, 
kagamitan na pampisikal na 
edukasyon, mga instrumentong 
pangmusika, mga microwave 
oven, atbp. ay ididisimpekta sa 
pagitan ng mga paggamit. 

Ang kagamitang hindi puwedeng 
idisimpekta ay dapat gamitin 
lamang ng iisang mag-aaral, tulad 
ng luwad na hinuhulma. 
Kakailanganing mag-sanitize ng kanilang 
mga lamesa at upuan ang mga mag-aaral sa 
Baitang 6 hanggang 12 pagkatapos ng 
bawat klase. 
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Magiging buong panahon ang pag-aaral para sa lahat ng mag-aaral. Ituturo ang regular na programa at magkakaroon ng 
regular na mga pagtaya at mga card ng ulat. Magkakaroon ng mga karagdagang resources na susuporta sa kagalingan 
at mental na kalusugan. 



PAG-AARAL MULA KINDERGARTEN 
HANGGANG BAITANG 8 

• Mapapasapaaralan nang buong panahon ang mga mag-aaral 
mula Kindergarten hanggang Baitang 8. 

• Isasama sa programa ang mga aktibidad na nagsusulong ng 
mabuting kalusugan at kamalayan sa kaligtasan. 

• Ang dami ng kawani ng paaralan na makikipag-ugnayan 
sa bubble ay pananatilihing kakaunti. 

• Pinasisigla ang mga aktibidad ng pag-aaral sa labas, kasama na 
ang panahon ng pagmiryenda, pag-aaral na paglalaro at ng hindi 
nakaistrukturang oras. 

PAG-AARAL SA MATAAS NA PAARALAN 

• Makikibahagi ang mga mag-aaral sa mataas na 
paaralan sa kapaligirang magkahalong paraan ng pag-
aaral, sa paaralan at online. 

• Pisikal na mapapasapaaralan ang mga mag-aaral di-bababa 
sa kada ikalawang araw. 

• Kukunin ang bilang ng dumadalo kapag ang mga 
mag-aaral ay nag-aaral online. 

• Para matamo ang mga resulta sa pag-aaral sa kanilang plano 
sa pag-aaral, maaaring irekumenda sa ilang mag-aaral ng 
pangkat na pang-istratehiya na sila ay mapasapaaralan araw-
araw. 

• Gagawin ang pag-aaral gamit ang mga istratehiyang pang-
edukasyon tulad ng pag-aara online, project na pag-aaral 
(nakabatay sa inaasahan), at experiential learning (pag-aaral 
na nakabatay sa pag-obserba at aktuwal). 

• Matututo ang mga mag-aaral sa paraang pang-indibidwal at 
kasama ng mga grupo. Magkakaroon ng access ang mga 
mag-aaral sa virtual spaces na magpapahintulot sa 
pagtutulungan, networking at teamwork. 

• Magdadala ang mga mag-aaral ng kanilang mga 
sariling eletronikong device sa paaralan para sa 
pag-aaral. 

• Palalakasin ang IT infrastructure para suportahan ang pagkukusa 
na Bring Your Own Device Initiative. 

• Puwedeng likhain ang mga lugar para sa pangalawahing pag-
aaral sa loob ng lokal na mga komunidad para tulungan ang mga 
mag-aaral na walang sariling koneksyon sa internet o access sa 
teknolohiya. 

 PISIKAL NA EDUKASYON, 
MUSIKA, AT SINING 

• Mahalagang bahagi ng kurikulum ang 
pisikal na edukasyon, musika at 
sining. Pinasisigla sila at dapat 
maturuan kung saan posible. 

• Hindi maghihiraman ng mga materyal 
at kagamitan maliban kung ang mga 
ito ay madisimpekta. 

• Hindi papayagan ang pag-awit at 
paggamit ng instrumentong hinihipan. 

MGA AKTIBIDAD, OUTING, 
AT IBA PANG KASAMANG 
KURIKULUM 

• Para sa Kindergartern hanggang Baitang 
8, ang mga aktibidad na ito ay 
ipahihintulot hagga’t sila ay nakakatugon 
sa mga kinakailangan na nauugnay sa 
mga grupo. 

• Para sa Baitang 9 hanggang 12, 
ipapahintulot ang mga aktibidad na ito 
kung masusunod ng mga mag-aaral 
ang pagdistasya sa katabi. 

• Susunod ang mga aktibidad na ito sa 
anumang karagdagang panuntunang 
pangkalinisan na kinakailangan ng 
Public Health. 

• Pananatilihin ang mga paggugrupo-
grupo ng silid-aralan (bubbles) kapag 
nakikibahagi ang mga mag-aaral sa 
aktibidad na wala sa bakuran ng 
paaralan. 

• Inirerekumenda ang mga aktibidad 
sa labas ng silid at mga outing at 
dapat itong unahin. 
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MGA ASAMBLEYA 

Hindi ipapahintulot ang aktuwal na pagdalo sa mga 
asambleya o malalaking aktibidad sa paaralan, bagaman 
puwede itong idaos sa virtual. 

MALAYUANG EDUKASYON (DISTANCE 
EDUCATION) SA PANAHON NG 
PAGLAGANAP NG SAKIT 

• Mananatiling mandatoryo ang edukasyon sa panahon ng 
paglaganap ng sakit. Ang mga sumusunod na uri ng pag-
aaral ay maibibigay: 

 

Kayang unahin ang mga layunin ng pag-aaral sa panahon 
ng paglaganap ng sakit. 

Ipapamahagi ang mga elektronikong device sa mga mag-
aaral sa Baitang 6 hanggang 8 na walang access sa 
teknolohiya kung ang mga mag-aaral ay hindi 
makakapasok sa paaralan. 

Dapat tiyakin ng mga principal na napapanahon at tumpak 
ang listahan ng mga mag-aaral na kailangan ng 
teknolohiya para masuportahan ang ubligadong pag-aaral. 

 

Mga Baitang Uri ng pag-aaral 
Makipag-ugnayan 

sa guro 

Kindergarten – 
Baitang 2 

Papel Araw-araw na 
kontak 

Mga Baitang 3-5 
Papel na may ilang 

teknolohiya 

Araw-araw na 
kontak at 
pagtuturo 

Mga Baitang 6-8 Paggamit ng 
teknolohiya 

Regular na 
pagtuturo 

Mga Baitang 9-12 Paggamit ng 
teknolohiya 

Regular na 
pagtuturo 
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