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Instructions for Students in the context of COVID - 19
1. There are many situations that can lead to illness, while travelling from home to
college and back. Therefore, special care should be taken and should strictly follow
the instructions of parent’s teachers and health workers.
2. Use of mask and sanitizers, regular washing of hands using soap and maintaining
social distance should be observed.
3. Do not share food, drinking water or any other items used in the class room. Do not
gather or spend time in canteen or in any other places.
4. Access to the garden is strictly prohibited due to COVID protocol.
5. The Principal / Class teacher will inform you of the day and time to come to the
college.
6. Entry to the campus will be provided, only 15 minutes before the class / exam.
Similarly, everyone should leave the campus within 15 minutes of completion of
class / exam.
7. Do not compromise on personal hygiene, environmental hygiene and healthy eating.
8. Do not come to college, if you have any symptoms. Parents or teachers should be
notified immediately, if you feel any symptoms, while in the campus.
9. Your health as well as your family members health is your responsibility. So please
take bath immediately after you reach home, before you come in contact with your
loved ones.
10. Open up to the teachers about the problems bothering you, whatever it is.
11. As far as Covid is concerned, no need to worry, but be cautious.

Please keep in mind that there are many people around, to support you
face the exam / class safely, happily and confidently.
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ക

ോവിഡ് - 19ൻറെ പശ്ചോത്തലത്തിൽ വിദ്യോർത്ഥി

1. വീട്ടിൽ

നിന്നും

ക

ബോധിക്ോനനള്ള

ോകേജികേക്നും,

നിരവധി

രക്ഷിതോക്േനചെയനും
നിർകേശങ്ങൾ

തിരിച്നും

യോത്ത

സോഹെരയങ്ങൾ

അദ്ധ്യോപ

രനചെയനും

ൾക്കുള്ള നിർകേശങ്ങൾ

ചെയ്യനകപോൾ

ഉണ്ടോവോും.

ആകരോഗ്യ

ർശനമോയി പോേിക്ോൻ കത്പകതയ

അസനഖും

ആയതിനോൽ

ത്പവർത്ത

രനചെയനും

ും ത്ശദ്ധ്ിക്ണും.

2. മോസ്,് ക സോനിറ്റൈസർ എന്ിവയനചെ ഉപകയോഗ്ും, കസോപ്നും ചവള്ളവനും ഉപകയോഗ്ിച്്
ഇെയ്ക്ിചെയനള്ള റ്റ

ഴന

ൽ, ശോരീരി

അ

േും പോേിക്ൽ എന്ിവ നിരന്തരും

ത്ശദ്ധ്യിൽ ഉണ്ടോവണും .
3. ഭക്ഷണും,

നെിചവള്ളും

ആരനമോയനും
ൂട്ടും
4. ക

എന്ിവയനും

ക്ലോസിൽ

പങ്കനചവയ്ക്രനത്.

ഉപകയോഗ്ിക്നന്

ോന്റീനികേോ

മൈ്

മൈ്

വസ്നത ക്േനും

സ്ഥേങ്ങേികേോ

ൂെിയിരിക്നവോകനോ , സമയും െിേവഴിക്ോകനോ പോെില്ല.

ോവിഡ് - 19ൻചറ പശ്ചോത്തേത്തിൽ ഗ്ോർഡനികേക്നള്ള ത്പകവശനും

ർശനമോയി

നികരോധിച്ിരിക്നന്ന .
5. ക

ോേജിൽ വകരണ്ട ദിവസും, സമയും എന്ിവ ത്പിൻസിപ്ോൾ / ക്ലോസ് െീച്ർ നിങ്ങചേ

അറിയിക്നന്തോണ് .
6. ക്ലോസ് / പരീക്ഷ തനെങ്ങനന്തിനന 15 മിനിൈ് മനൻപ് മോത്തകമ
ഉണ്ടോ

യോപസികേക്ന ത്പകവശനും

ൂ. അതനകപോചേ ക്ലോസ് / പരീക്ഷ സമയത്തിന് കശഷും 15 മിനിൈിന

യോപസ്്വിട്ട് കപോക

ും എല്ലോവരനും

ണ്ടതോണ്.

7. വയക്തിശനെിതവും, പരിസരശനെിതവും ആകരോഗ്യ

രമോയ ഭക്ഷണും എന്ീ

ോരയങ്ങേിൽ

വിട്ടനവീഴ്ച അരനത്.
8. ഏചതങ്കിേനും രീതിയിേനള്ള കരോഗ്േക്ഷണങ്ങൾ ഉചണ്ടങ്കിൽ ക
യോപസ്സിൽ
അദ്ധ്യോപ
9.

ഉള്ള

സമയത്ത്

കരോഗ്േക്ഷണങ്ങൾ

ോേജിൽ വരോൻ പോെില്ല.

ഉചണ്ടങ്കിൽ

രക്ഷിതോക്ചേകയോ

ചരകയോ ഉെൻ അറിയികക്ണ്ടതോണ്.

നിങ്ങേനചെ

ആകരോഗ്യും

കപോചേത്തചന്

വീട്ടന

ോരനചെ

ആകരോഗ്യവനും

ഉത്തരവോദിതവമോണ്. ആയതിനോൽ വീട്ടിചേത്തനകപോൾ കസോപ്ിട്ടന
മോത്തും വീട്ടന

ോരനമോയി സപർക്ും പനേർത്തന

.

നിങ്ങേനചെ

നേിച്തിനന കശഷും

10. നിങ്ങചേ അേട്ടനന് ത്പയോസങ്ങൾ, അത് എന്ത് തചന് ആയോേനും അദ്ധ്യോപ
പറയന
11. ക

കരോെ് തനറന്ന

.

ോവിഡിന്ചറ

ോരയത്തിൽ ഭീതിയനചെ ആവശയമില്ല, എന്ോൽ

രനതൽ കവണും.

സനരക്ഷിതമോയി, ആത്മവിശവോസകത്തോചെ, സകന്തോഷകത്തോചെ ക്ലോസ് / പരീക്ഷ
കനരിെനവോൻ
നൽ

ഒരനങ്ങനന്

നിങ്ങചേ

നവോനനും ധോരോേും കപർ അരി

സഹോയിക്നവോനനും

ആവശയമനള്ള

ിേനചണ്ടന് വിശവോസകത്തോചെ മനകന്റന

പിന്തനണ
.

Principal

