
�ાથિમક અને ઉ� �ાથિમક 

શાળાઓ શ� કરવાની  

SOP 



શાળા શ� કરત� પહ� લ� કરવાની થતી કાય�વાહ� 
 

શાળામ� �વ�છતા અને સફાઇની સુિવધાઓ સુિન��ત કરવી. 
 

શાળામ� સેિનટાઇઝર, સાબુ વગેર� ઉપલ� રાખવુ.ં 

�ાિનક PHC/CHC/UHC �ારા સરકાર�/�ા�ટ-ઇન-એઇડ �શ�ણ સં�ાઓ સાથે આ અંગે સંકલન કરવું. 

શાર��રક/સામા�જક અંતર જળવાય તે માટ�  શાળામ� સકં� તો/સૂચનાઓ દશ�વવી. 

શાળામ� હાજર રહ� વા માટ�  િવ�ાથ�ના માતા-િપતા/વાલીની લે�ખત સમંિત ફર�જયાત મેળવવી. 

શાળાથી ન�કના �ળે ઉપલ� દા�તર� સુિવધાઓની ખાતર� કરવી.  

સંબં�ધત મડે�કલ ઓ�ફસરનો સંપક� સૂ� મેળવી રાખવો.  



શાળાઓ ખ�ૂયા બાદ કરવાની થતી કાય�વાહ� 

S.O.P. પાલન અંગે �શ�કો �ારા િવ�ાથ�ઓનંુ કાઉ�સે�લ�ગ. 
શાળામ� િવ�ાથ�ઓની હાજર� ફર�જયાત ન રાખવી. 

શાળા પ�રસરમ� અને આસપાસના ભાગમ�  �વ�છતા અને આરો�ય�દ ��િતની સતત 
�ળવણી અને દ�ખર�ખની ખાતર� કરવી. 

હાથ ધોવાની જ�યાઓ પર સાબુ અને શુ�ધ પાણીની ઉપલ�તા સુિન��ત કરવી. 

શાળામ� �વેશ વખતે �શ�કો તેમજ િવ�ાથ�ઓએ સેિનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવો. 

બધા િવ�ાથ�ઓ અને �ટાફ ફ� સ મા� પહ� ર�ને શાળામ� આવે અને સતત પહ� ર� રાખે તમેજ 
શાર��રક/સામા�જક અંતરના ધોરણોનંુ પાલન કર� તે �વું. 

િવ�ાથ� પોતાનંુ મા�, પાણીની બોટલ, પુ�તકો વગેર� ઘર�થી લાવે તે �હતાવહ છે. 

અ�ય િવ�ાથ�ઓ સાથે આપ-લે ન કર� તે મુજબની માગ�દશ�ક સૂચનાઓ વારંવાર આપવી. 



બેઠક �યવ�ા 

04 

03 

02 

01 SOP મુજબ િવ�ાથ�ઓ વ�ે ઓછામ� ઓછંુ છ ફૂટનંુ અંતર રાખવુ.ં  

� �ા�ય હોય તો, કામચલાઉ ધોરણે બહારની જ�યા (સારા હવામાનની ��િતમ�) નો 

વગ�ખંડ તર�ક�   ઉપયોગ કર� શકાશે. જમે� િવ�ાથ�ની સલામતી અને સુર�ા માટ�  શાર��રક 

અંતરના �ોટોકો�સનંુ પાલન કરવું. 

વગ�નંુ કદ નાનંુ હોય તેવા �ક�સાઓમ� વગ� મોટા ખંડો જવેા ક�  ક��યૂટર હૉલ, પુ�તકાલય, 

�યોગશાળા... વગેર� જવેા ખંડોમ� િવ�ાથ�ઓ વ�ે છ ફૂટ શાર��રક/ સામા�જક અંતરને 

�ળવીને બેઠક�યવ�ા કર� શકાય. 

શાળામ� આવતી-જતી વખતે એક સાથ ે વધાર� િવ�ાથ�ઓ એકઠા ન થઇ �ય તે માટ�  શાળા 

ક�ાએ જ�ર� આયોજન ગોઠવવાનંુ રહ� શે. આ અંગે શાળાના આચાય�એ િવવેકબુ�� અનુસાર 

િનણ�ય કરવો. 



�શ�ણ કાય�ની પ�િત 

જ ેબાળકો શાળામ� આવી 

શક�  તમે ન હોય તે બાળકો 

�શ�ણથી વં�ચત રહ� ન 

�ય તે માટ�નું આયોજન 

કરવંુ.  

�શ�ણ િવભાગના 

તા.18/11/2020, 

13/02/2021 ના ઠરાવ 

મુજબ િવ�ાથ�ઓને 

શાળામ� �શ�ણકાય� માટ�  

હાજર રાખવાની �યવ�ા 

કરવી. 

શાળાઓ �ારા ઓનલાઇન 
એ�યુક� શનની �યવ�ા 

કરવામ� આવેલ છે તે ચાલુ 
રાખવી. 

શાળામ� સામુ�હક �ાથ�ના / 
મેદાન પરની રમતગમત ક�  
અ�ય સામુ�હક �વૃ�� ન 

કરવી.  



છા�ાલયની �યવ�ા 

િવ�ાથ�ઓની પથાર�ઓ વ�ે યો�ય અંતર �ળવવુ.ં 
િવ�ાથ�ઓને અલગ રાખવા જ�ર� કામચલાઉ �યવ�ા 

કરવી. 

છા�ાલયમ� દર�ક સમયે સામા�જક અંતર ફર�જયાત પણે 
જળવાવું �ઈએ.  

મહ�વના �ળોએ આ અંગે સંક� તો અને સંદ�શાઓ 
દશ�વવા. 

િવ�ાથ�ઓ છા�ાલયમ� રહ� વા માટ�  આવે તે પહ� લ� 
તેઓનંુ તમામ ર�તે ��ન�ગ કરવું �ઈએ.  

જઓેને રોગના �ચ�ો ન હોય તેમને જ રહ� વા માટ�  
મંજૂર� આપવી. 

છા�ાલયમ� �વ� આરો�ય ધરાવતા િવ�ાથ�ઓ તમેજ 
કમ�ચાર�ઓ �સવાય અ�ય તમામ �ય��તઓ માટ�  �વશે 

િનષેધ  હોવો  �ઈએ. 

રસોડામ� અનાજ, કઠોળ, શાકભા� રસોઈના વાસણો 
તેમજ અ�ય વ�તુઓની �વ�છતાની કાળ� રાખવી. 

ભોજનખંડમ� પણ SOP અનુસાર િનયમોનંુ પાલન થાય તે સુિન��ત કરવુ.ં 



વાહન �યવ�ા / ટ� ા�સપોટ�શન 

વાલીઓ તેમના �ય��તગત પ�રવહનનો ઉપયોગ 
તેમના બાળકોને શાળાએ પહોચાડવા માટ�  કર� તે 

માટ�  તઓેને �ો�સા�હત કરવા. 

બાળકોને શાળાએ લઇ જતા વાહનને �દવસમ� બે 
વાર – િવ�ાથ�ઓ તેમ� મુસાફર� કર� તે પહ� લ� અને 

પછ� સેનેટાઈઝ કરવા સૂચનાઓ આપવી. 

શાળાના પ�રવહનના ડ� ાઈવર અને કંડકટર� 
િવ�ાથ�ઓ વ�ે શાર��રક / સામા�જક અંતરને 

સુિન��ત કરવું �ઈએ. 

િવ�ાથ�ઓ વાહનમ� બેસે �યાર� મા� પહ� ર� તમેજ 
હાથ સેનેટાઇઝ કર� તે સુિન��ત કરવુ.ં   

  

િવ�ાથ�ઓને વાહનમ� �બનજ�ર� કોઈ  
જ�યાએ �પશ� ન કરવા સૂચના આપવી.  

વાહનની બધી બાર�ઓ ખ�ુલી રાખવી �હતાવહ છે. 

જ ેિવ�ાથ�ઓ સાવ�જિનક વાહનોનો ઉપયોગ કર� છે તમેને શાળા �ારા યો�ય માગ�દશ�ન આપવુ.ં 



SOPનંુ પાલન 

ક� �� તમેજ રા�ય 

સરકારની  

SOP સંપૂણ�પણે 

�વીકાર�ને તેનંુ પાલન 

કરવાનંુ રહ� શે. 

�જ�લા ક�ાએ તેમજ 

શાળા ક�ાએ �ાિનક 

પ�ર��િત મુજબ �ાિનક 

SOP તૈયાર કરવી. 

ગુજરાત રા�યમ�  

આવેલી તમામ સરકાર�, �ા�ટ-ઇન-

એઇડ તેમજ �વિનભ�ર શાળાઓ, 

ક� .�.બી.વી., સામા�જક �યાય અને 

અ�ધકાર�તા િવભાગ તમેજ 

આ�દ�િત િવકાસ િવભાગની 

શાળાઓએ આ SOP લાગુ પાડવાની 

રહ� શે.  



આભાર 
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