Allegato 2- genitori/tutori alunni I.C. ________
সংযুক্তি নং 2 - শিক্ষার্থীদের শিতামাতা / অশিিাবক . ইশনশিটিউদির নাম.__________.
AUTODICHIARAZIONE MISURE ANTI COVID
স্ব-ঘ াষনািত্র কশিড ঘর্থদক রক্ষা স্বাস্থ্যশবশি
In riferimento alle recenti disposizioni normative contenute nel DPCM 07/08/2020, relative al contrasto e al
contenimento della diffusione del VIRUS SARS Covid-19

সরকাররর মন্ত্রিপন্ত্ররষরের জান্ত্ররকৃত ( DPCM 07/08/2020)- রায় অনুযায়ী সাস কররানা
স
ভাইরাস
ককান্ত্রভড-19 এর ন্ত্রিস্তার করাধ এিং ন্ত্রনয়িরের কেন্ত্রিরত,আন্ত্রম ন্ত্রনরে
Io sottoscritto/a স্বািন্ত্ররত________________________.
genitore dello studenteন্ত্রিিার্থী/সন্তারনর নাম_____________________________.
dichiaro di :

আশম অবগত আশি ঘয:
· essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere presso il mio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di
altri sintomi influenzali;

●যন্ত্রে সন্তারনর (37.5% এর কিন্ত্রি) জ্বর হয় িা ঠান্ডাজন্ত্রনত িা অনযানয করারের উপসে র্থারক
স
তাহরে
তারক অিযিই এিং িাধযতামূেক আমার িাসায় র্থাকরত হরি;
· essere consapevole di non poter fare ingresso presso i locali dell’Istituto IC _______________________
(sede centrale, succursali e aree esterne di pertinenza) o di non potervi permanere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistessero le condizioni di pericolo legate
alla diffusione del virus covid 19 , ovvero: sintomi di influenza, febbre, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti il mio ingresso;

●আন্ত্রম জান্ত্রন কয ইনন্ত্রিটিউি/স্কুে__________________োঙ্গরে েরিি করা(েধান কাযােয়,
স
স্কুরের
িাখা এিং স্কুরের িন্ত্রহরােত অঞ্চে) যারি না িা কসখারন উপন্ত্রিত হওয়া যারি না| আন্ত্রম অিেত কয
কন্ত্রভড-19 ভাইরারসর সারর্থ সম্পন্ত্রকত
স : ঠান্ডাজন্ত্রনত করাে জ্বর, অনযানয েিে অর্থিা যন্ত্রে কন্ত্রভড
ঝুুঁ ন্ত্রকপূে অঞ্চে
স
কর্থরক এরস র্থারকন িা ন্ত্রিেত14 ন্ত্রেরনর মরধয ককান্ত্রভড-19 পরজটিভ ককান কোরকর
সংস্পরি এরস
স
র্থারকন;
· impegnarmi a rispettare tutte le disposizioni in vigore e le misure di comportamento stabilite dal
regolamento di Istituto nel fare accesso nelle sedi dell’Istituto IC __________________ (in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti
sul piano dell'igiene);

● ইনন্ত্রিটিউি/স্কুে ______________ োঙ্গরন েরিি করার সময় ইনন্ত্রিটিউরির ন্ত্রিন্ত্রধন্ত্রিধান অনুযায়ী
ন্ত্রনধান্ত্রস রত সমস্ত ন্ত্রনয়ম এিং আচরেেত সকে িযিিা কমরন চেরত হরি (ন্ত্রিরিষত, ন্ত্রনরাপে েূরত্ব
িজায় রাখা, হাত কধায়ার সটঠক ন্ত্রনয়ম কমরন চো এিং স্বািযন্ত্রিন্ত্রধ অনুযায়ী সটঠক আচরে করা) ;
· informare con celerità e responsabilmente l’Amministrazione e le figure di presidio Covid 19 della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la mia permanenza nelle sedi scolastiche , avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

●ন্ত্রিেযােরয় র্থাকার সময় যন্ত্রে কাররা ঠান্ডাজন্ত্রনত উপসে কেখা
স
কেয় এই ন্ত্রিষরয় স্কুে কতৃপি এিং
ককান্ত্রভড-19 কেন্ত্রসন্ত্রডয়াম পন্ত্ররসংখযান অন্ত্রিরস তাৎিন্ত্রনকভারি োন্ত্রয়রত্বর সারর্থ অিন্ত্রহত কররত হরি,
উপসরেরস উপন্ত্রিন্ত্রত আরে এমন কোকজরনর কর্থরক পযাপ্ত
স এিং ন্ত্রনরাপে েূররত্ব র্থাকার েন্ত্রত
শ্রদ্ধািীে র্থাকরত হরি ;

· essere a conoscenza che, presso gli ingressi degli edifici scolastici, potrei essere sottoposto al controllo
della temperatura corporea e, se la stessa risulterà superiore ai 37.5°, non mi sarà consentito l'accesso e
dovrò contattare nel più breve tempo possibile il mio medico curante e dovrò seguire le sue indicazioni;

●সরচতন র্থাকরত হরি কয, স্কুে ভিরনর েরিিদ্বারর সন্তারনর িরীররর তাপমাত্রা মাপরত হরি এিং
যন্ত্রে তাপমাত্রা 37.5 এর কচরয় কিন্ত্রি হয় তরি স্কুরে েরিরির অনুমন্ত্রত কেওয়া হরি না এিং যত
তাডাতান্ত্রড সম্ভি ডাক্তার/ন্ত্রিশুডাক্তাররর সারর্থ কযাোরযাে কররত হরি এিং ডাক্তাররর কেয়া
ন্ত্রনরেসিািেী অনুসরে কররত হরি;
· essere a conoscenza che non potrò accedere ai locali scolastici se mi trovassi sottoposto alla misura della
quarantena e, se risultassi positivo al Covid-19, dovrò ottenere la certificazione di avvenuta
negativizzazione del tampone prima dell'ingresso nei locali dell’istituto

●যন্ত্রে ককায়াররন্টাইরন র্থারকন তাহরে স্কুরে আরসপারি যাওয়া যারি না এিং পূরি যন্ত্র
স ে ককান্ত্রভড -19
আক্রান্ত/পরজটিভ হরয় র্থারক এিং পরর সুি হন তাহরে ন্ত্রিিােন্ত্রতষ্ঠান োঙ্গরে েরিরির আরে
তামরপারন/কিরির করজাল্ট কনন্ত্রতিাচক হরয় কেরে এমন সনেপত্র কেখারত হরি.
Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.

সারর্থ সংরযাে কররত হরি: ক াষোকারীর একটি বিধ পন্ত্ররচয়পরত্রর/ডুকরমরন্টরসর িরিাকন্ত্রপ।
(luogo e data)

(firma del dichiarante)

(িান এিং তান্ত্ররখ) ____________________ (ক াষোকারীর স্বাির)__________________

