Integrasyong “Covid” sa Pact of Educational Joint Responsibility
may kinalaman sa mga hakbang sa pag-iingat, pagkontrol at paghadlang sa pagkalat ng Covid-19

Ipinapangako ng pamilya na:

Ipinapangako ng estudyante na:

Ipinapangako ng paaralan na:

- sukatin ang temperatura ng anak nila tuwing - maghugas ng mga kamay at gumamit ng - maglaan ng hand sanitizer sa lahat ng
umaga bago lumabas ng bahay para pumasok hand sanitizer tuwing kailangang ito;
estudyante;
sa eskuwela;
- magpanatili ng physical distancing mula - magbigay sa bawat estudyante ng personal na
- ihatid ang anak nila sa paaralan TANGI
supot kung saan mailagay ang panlabas na mga
sa iba pang mga estudyante;
LAMANG KUNG:
- magsuot ng face mask kapag kumikilos; damit niya;
1. hindi siya kinakikitaan ng sintomas, sa
- iwasang mag-share ng mga gamit sa iba - pasingawin nang oras-oras ang mga kuwarto ng
kasalukuyan at sa nakaraang tatlong araw, na pang mga estudyante (mga inumin,
paaralan sa maghapon;
nauugnay sa Covid-19, o ang temperatura ng pagkain, mga gamit sa pag-aaral, …);
- maglinis nang maingat ng mga CR, mga silidkaniyang katawan ay hindi umaabot sa 37,5° C - iwasang uminom kahit kailan mula sa aralan, (mga kantin), mga pampublikong lugar at
o lampas doon;
mga gripo, dahil gagamit lamang siya ng mga kagamitan sa pamamagitan din ng
2. hindi siya na-quarantine ni na-home
epesipikong mga produktong nakakapatay ng mga
personal na mga bote.
isolation sa nakaraang 14 na araw;
virus;
3. ayon sa kaalaman nila, sa nakaraang 14 na
- maglaan ng espesipikong lugar kung saan ang
araw, hindi siya nagkaroon ng kontak sa mga
mga kinakikitaan ng sintomas na nauugnay sa
Covid-19 at/o may lagnat na mas mataas sa 37,5°C
taong positive sa test ng Covid-19;
ay makakapaghintay sa pagsundo ng mga
4. magsusuot siya ng malinis na surgical mask;
magulang nila;
- tumawag agad sa mga magulang ng
- sunduin agad ang anak nila sa paaralan kung
estudyanteng may sintomas para mabilis siyang
ipaaalam ng mga guro sa kanila na may
mailayo mula sa paaralan.
sintomas siya.
Pirma ng mga magulang
____________________________________________

Pirma ng mga guro
_____________________________________________

