
Mwongozo wa IISM wa magonjwa ya kuambukiza: COVID-19 

 
 

 

Wakati ugonjwa huu unavyoendelea kuzingatiwa na kupimwa ulimwenguni kote, tutaendelea kujibu mahitaji ya haraka ya jamii yetu, sambamba na ushauri wa serikali. Kama kawaida, lengo letu kubwa ni 
kutoa elimu bora kwa wanafunzi wetu wote katika mazingira salama ya kujifunzia ambayo inasaidia jamii yetu. 

Kiwango 
cha hatari 

Utoaji wa elimu 
Elimu juu ya kinga ya 

magonjwa ya kuambukiza 

Matukio ya ziada ya 
mitaala (vilabu, siku ya 

wazazi, semina za 
wazazi) 

Kusafiri (safari, hafla za 
michezo, mafunzo) 

Wanafunzi wa bweni Wafanyakazi 

Chini 
 

Wanafunzi walio na afya njema 
wanapaswa kuhudhuria shule/madarasa 
kama kawaida. 
 
Wanafunzi walio na homa kali na 
kikohozi wanapaswa kukaa nyumbani 
hadi dalili ziwe zimepungua kwa masaa 
24. 
 
Wageni wote wakati wa masaa ya shule 
waripoti katika ofisi ya shule. 
 

Mikusanyiko, usafi na hatua za 
kinga zimeshirikishwa kwa 
wanafunzi wa sekondari na wa 
msingi. 
 
Kuunga mkono taarifa 
iliyotumwa nyumbani kwa 
familia. 
 
Wafanyikazi wa maeneo kupata 
mafunzo maalum kuhusu hatua 
za kinga. 

Shuguli kuendelea kama 
zilivyopangwa. 
 

Safari kuruhusiwa kwa 
tahadhari zaidi 
zitakazopatikana, i.e. 
vifaa vya kuosha 
mikono na / au sanitiser 
ya kuosha mikono. 
 
Hafla zote lazima 
zifanyike karibu na 
kituo cha matibabu. 

Wanafunzi walio na dalili 
zozote za mafua kuripoti 
mara moja kwa matron.  
 
Mwanafunzi yeyote aliye na 
homa atapelekwa katika 
kituo cha matibabu. 

Hali ya kawaida ya 
kufanya kazi mahali. 
 
Wafanyikazi wenye homa 
kali na kikohozi 
wanapaswa kutafuta 
ushauri wa matibabu. 
Kurudi kazini inapaswa 
kuwa baada ya dalili 
kupungua kwa masaa 
chini ya 24. 
 

Wastani 
 

Wanafunzi walio na afya njema 
wanapaswa kuhudhuria shule/ 
madarasa  kuendelea kama kawaida. 
 
Wanafunzi walio na homa kali na 
kikohozi wanapaswa kukaa nyumbani 
hadi dalili ziwe zimepungua sio chini ya 
masaa 24. 
 
Kizuizi cha wageni kuingia shuleni wakati 
wa masaa ya shule. Wageni wote 
waoshe mikono kabla ya kuingia na 
kuripoti moja kwa moja kwa ofisi ya 
shule. 
 

Waalimu kukumbusha 
wanafunzi kila siku kuhusu usafi 
wa kunawa mikono vizuri. 
 
Mawasiliano ya  IISM  ya 
mwongozo wa Magonjwa ya ya 
Kuambukiza  
kwa familia zote. 
 
 
 

Clubs za shule kuendelea 
kama kawaida. 
 
Mikusanyiko ya shule 
nzima imefutwa (timu ya 
usimamizi kuwasiliana 
kuhusu  kila tukio kwa kila 
mtu). 
 
 
 

Safari zote za nje 
kuahirishwa. 
 
Hafla zote za shule 
kuahirishwa. 
 

Wanafunzi wenye dalili 
zozote za mafua.kuripoti 
mara moja kwa matron  
 
Mwanafunzi yeyote aliye na 
homa atapelekwa katika 
kituo cha matibabu. 
 
* Kutakuwa na utaratibu wa 
kutengwa kwa wanafunzi wa 
bweni hadi dalili 
zitakapopungua kwa zaidi ya 
masaa 24. 

Hali ya kawaida ya 
kufanya kazi. 
 
Wafanyakazi wenye 
homa kali na kikohozi 
wanapaswa kutafuta 
ushauri wa matibabu. 
Kurudi kazini inapaswa 
kuwa baada ya dalili 
kupungua kwa masaa si 
chini ya 24. 

Juu 

Shule kufungwa kwa utenganisho 
 
Utekelezaji wa masomo ya umbali 
utapatikana kwa wanafunzi wote 
wanaofuata hati tofauti ya masomo ya 
mbali. 
 
Taratibu za mitihani kuchapishwa 
tofauti. 

 
Taarifa mpya zitachapishwa 
mara kwa mara kwa jamii ya 
IISM kwenye tovuti ya IISM. 

 
Hafla zote kuahirishwa 

 
Hafla zote kuahirishwa 

 
Wanafunzi kurudi 
majumbani kwao. 

 
Wafanyikazi wote kubaki 
nyumbani, kutekeleza na 
kuwezesha masomo kwa 
njia ya mbali. 


