VIVEKANANDA SATAVARSHIKI MAHAVIDYALAYA
Manikpara :: Jhargram
Phone: 02333-230244
Website: www.vsm.org.in

Date- 15/11/2021

COVID PROTOCOLS IN THE COLLEGE
ALL are required to follow the COVID-19 protocols to stay safe and prevent the
spread of the Covid-19 disease.
DO’S
Follow COVID appropriate behavior (CAB) even if you are fully vaccinated.
 No mask No entry No class.

 Maintain physical distancing, wear mask, and sanitize hands.
 Sanitize your hands (with soap & water or alcohol based sanitizer) before entering campus, class and
canteen.
 Always over your nose and mouth while coughing and sneezing.
 Dispose used tissues/used masks (after tearing) into specified dustbins.
 If you feel unwell isolate yourself, talk to the HOD/Department/College authorities/Covid Cell of the
college & communicate with parents/guardian.
 Keep the college campus including class room , toilets etc clean.
 Maintain queue and physical distancing while using Office, Library and other facilities.
 Get vaccinated if you are eligible for the vaccination.
 Report to the Covid-19 Cell of the college in case of any emergency.

DONT’S
 If any of your family members is COVID positive/ COVID symptomatic, do not come to college.
 Do not touch your eyes, nose, mouth.
 Do not uncover your mask while speaking, coughing and sneezing.
 Avoid spitting in the college campus.
 Avoid poorly ventilated places
 Do not share your food and things with others.
 No crowding in class/department/campus is allowed.

(Dr. Uma Bhaumik, Principal)

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
মানিকপাড়া :: ঝাড়গ্রাম

কলেজের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ
নিরাপদে থাকার জন্য কোভিড-১৯ রোগের বিস্তার রোধ করতে সকলকে নিম্নলিখিত কিছু বিধিনিষেধ অনুসরণ করতে হবে:

করণীয় নির্দেশাবলী:
১। সম্পূর্ণরূপে টিকা নেওয়া হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রদত্ত কোভিড আচরণবিধি (CAB) অনুসরণ করুন।
২। মাস্ক না পরলে কলেজের ভেতরে প্রবেশ সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ।

৩। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মাস্ক পরুন এবং হাত স্যানিটাইজ করুন।
৪। কলেজের ভেতরে এবং ক্লাসে প্রবেশের আগে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে এবং অ্যালকোহল ভিত্তিক
স্যানিটাইজার দিয়ে স্যানিটাইজ করতে হবে।

৫। কাশি ও হাঁচির সময় নাক ও মুখের উপর রুমাল চাপা দিন।

৬। ব্যবহৃত টিস্যু/ব্যবহৃত মাস্ক কলেজের নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলে দিন।
৭। যদি অসুস্থ বোধ করেন তাহলে বিভাগীয় প্রধান/ কলেজ কর্তৃপক্ষ/ কোভিড সেলের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলুন।
৮। ক্লাস রুম, বাথরুম, কলেজের চত্বর পরিষ্কার রাখুন।

৯। অফিস, লাইব্রেরি এবং আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিষেবা নেওয়ার সময় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন।
১০। যদি টিকা নেওয়ার নিয়ম অনুযায়ী যোগ্য হন তবে টিকা নিন।

১১। যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে কলেজের কোভিড-১৯ সেলে রিপোর্ট করুন।

অকরণীয় নির্দেশাবলী:
১। যদি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কেউ করোনা আক্রান্ত বা করোনার উপসর্গ থাকে তাহলে কলেজে আসা যাবে না।
২। চোখ, মুখ ও নাকে হাত দেবেন না।

৩। কথা বলার সময়, কাশি এবং হাঁচির সময় মাস্ক খুলবেন না।
৪। কলেজ ক্যাম্পাসে থুতু ফেলা থেকে বিরত থাকুন।

৫। খাবার, পানীয় প্রভৃতি অন্যদের সাথে ভাগ করবেন না।
৬। ক্লাস/ডিপার্টমেন্ট/ক্যাম্পাসে ভিড় করা নিষেধ।

(ড. উমা ভৌমিক, অধ্যক্ষা)

