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હાલ્ટન ડિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ                                                  વહીવટી કાર્ડપદ્ધતિ  

 
વિષયઃ માથામાાં જૂ પડિી (પેડડક્યલુોવિિ - જૂ ઉપદ્રિ) 

અિરકારકઃ ફેબ્રઆુરી 2009; 2012; 2016  

િમીક્ષા/પનુરાિર્તન ર્ારીખઃ ઓક્ટોબર 2017  

જિાબદારીઃ વિક્ષણ અધીક્ષક (એજ્યકેુિન સપુડરન્ટેન્ડેન્ટ) 
 

ઇચ્છિર્ હતેઃુ  
હાલ્ટન ડિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ રકૂલોમાાં બાળકોને પેડિક્યલુોતિિ (માથામાાં જૂ ઉપદ્રવ) ન થાર્ િેવી પહલેને ટેકો આપે છે. 
 

કાયતપદ્ધવર્ઓઃ  
બોિડ રકૂલોને, ખાિ કરીને એલલમેન્ટ્િી રકૂલ્િને ભલામણ કરે છે કે માિા-તપિાઓ પોિાના બાળકને માથામાાં જૂ પિવાને 
િાંબ ાંતિિ િપાિ કરાવે ખાિ કરીને ઉનાળુ, તિર્ાળો અને માર્ડના તવરામ પછી િેને લગિી કોઇ બાબિને િાળાની 
િમાર્ાર પતિકામાાં િમાવે. માથામાાં જૂ પિવાનો દરેક િાંકારપદ કેિ િોિાર્ એટલે િેની ભલામણ રરીતનિંગ એજન્ટ્િીને 
(િપાિ િાંરથાને) અચકૂ કરવી રહી. એજન્ટ્િી સ્રથતિની ર્કાિણી કરિે. રરીતનિંગ એજન્ટ્િી આર્ાર્ડ િાથેની િલાહ-
મિલિમાાં માથામાાં જૂ પિવાના પાકા કેિ(િો)ની જાણ િાંબ ાંતિિ માિા-તપિાઓને કરિે. આર્ાર્ડએ િહી કરેલો પિ 
(પડરતિષ્ટ A) દરેક બાળકના ઘરે મોકલવામાાં આવિે. જાણ કરાિા માિા-તપિાઓનુાં બાળક વગડમાાં પરિ ફરે િે પહલેાાં 
િેઓ પાિે રરીતનિંગ એજન્ટ્િી કે િબીબી પે્રસ્ટ્ક્ટિનરે િહી કરેલુાં, રકૂલને પરિ મોકલવાનુાં ફોમડ અચકૂ હોવુાં જોઇએ. 
 

1. િર્ત ખાંડનુાં વનરીક્ષણ 

 

• વગડ ખાંિનુાં તનરીક્ષણ િરળ બનાવવા, તિક્ષક વગડને િાંગડિિ કરિે અને િેની દેખરેખ રાખિે અને રરીતનિંગ 
એજન્ટ્િીને ગેરહાજર તવદ્યાથીઓ દિાડવિી વગડની ર્ાદી પરૂી પાિિે. 

• આર્ાર્ડ ખાિરી કરિે કે રરીતનિંગ એજન્ટ્િી જાણે કે િાતમિક ડરવાજ પ્રમાણે માથુાં ઢાાંકિા તવદ્યાથીઓ જાણિા હોર્ કે 
િેઓને અનકૂુળ થવાની જરૂર પિે િેવુાં બની િકે. 

• જ્ર્ારે માથામાાં જૂ પિવાનો કોઇ હકારાત્મક ડકરિો આર્ાર્ડને નોંિાવવામાાં આવે, ત્ર્ારે રરીતનિંગ એજન્ટ્િી વગડના 
િમામ તવદ્યાથીઓ અને જે િે તવદ્યાથીના ભાઇ-બહનેનુાં ત્વડરિ તનરીક્ષણ કરે િેવી ગોિવણ કરિે. 

• રરીતનિંગ એજન્ટ્િી તિક્ષક અને વગડને િમજાવિે કે િેઓ શુાં કરવાના છે. 
• રરીતનિંગ એજન્ટ્િી માથામાાં જૂ પિી હોર્ િેવા તવદ્યાથીઓની જાણ આર્ાર્ડને કરિે. 
• આર્ાર્ડ િમામ હકારાત્મક ડકરિાઓ માટે જાણ પિ (પડરતિષ્ટ A) ભરિે. જાણ પિ બાળકની િાથે ઘરે 

મોકલવામાાં આવિે. 
• રકૂલમાાં માથામાાં જૂ થવાનો ઉપદ્રવ મોટા પારે્ થવાના ડકરિામાાં, એવી ભલામણ કરવામાાં આવે છે કે આર્ાર્ડ 

િમામ માિા-તપિાઓને પિ દ્વારા જાણ કરે. 
 

2. િારિાર પિી સ્કલૂમાાં પરર્ ફરિા િાંબાંવધર્ કાયતપદ્ધવર્ઓ  

રરીતનિંગ એજન્ટ્િી દ્વારા તવદ્યાથીઓની પનુઃિપાિ કરવામાાં આવે અને િેઓને રરીતનિંગ એજન્ટ્િીના પિડનલ િતવિિીિ વકડર 
દ્વારા તવદ્યાથીઓ વગડમાાં પરિ ફરી િકે િે દિાડવં ુાં, િહી કરેલુાં જરૂરી ફોમડ પંુૂ ાં પાિવામાાં આવે ત્ર્ાર પછી િેઓ રકૂલમાાં 
પરિ ફરી િકે. 
વૈકલ્લ્પક રીિે, માિા-તપિાઓ પોિાના બાળકના માથાની િપાિ િબીબી પે્રસ્ટ્ક્ટિનર કે પિડનલ િતવિિીિ વકડરનુાં 
પ્રમાણપિ િરાવિા નોંિારે્લી જૂ િોિિી િાંરથાના કમડર્ારી દ્વારા કરાવવાનુાં પિાંદ કરી િકે. 
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પડરવિષ્ટ A  

(Sample)  

 
 

(School Letterhead) 
 
 

(Date)  
 
 
 

તપ્રર્ (Name of Parent/Guardian):  

રકૂલમાાં બાળકોના માથામાાં જૂ ઉપદ્રવ થર્ો હોવાની િાંકાને લીિે, િાજેિરમાાં પ્રારાંલભક આરોગ્ર્ િપાિની તવનાંિી કરવામાાં 
આવી હિી. પડરણામ રવરૂપે, િમાંુ ાં બાળક પ્રભાતવિ થયુાં હોવાનુાં જોવામાાં આવયુાં હં ુાં. ર્મારા બાળકના માથામાાં જૂ 

અને/અથિા રે્ની/રે્ણીની ખોપડીમાાં જૂ નાાં ઇંડાઓ જોિાયા હોિાને લીધે બાળકને સ્કલૂમાાં હાજર રહિેામાાંથી બાકાર્ 
રાખિામાાં આિેલ િે.  

િમને િહાર્રૂપ થવા રકૂલમાાં માથામાાં જૂ અંગે માડહિી પૅકેજ ઉપલબ્િ છે. કૃપા કરી ર્ોગ્ર્ િારવાર તનિાડડરિ કરવા, 
ફામાડતિરટ કે િમારા કૌટુલબિંક િબીબ િાથે િલાહ-મિલિ કરો. 
િમારા બાળકના વાળમાાંથી બિી જૂ અને જૂ નાાં ઇંિાઓ કાઢી લેવામાાં આવે, એટલે કૃપા કરી We Care Home Health 

Services (વી કૅર હોમ હલે્થ િતવિિીિ) હોટલાઇનને (905) 507-6562 કે 1-855-507-6562 નાંબર પર ફોન કૉલ કરિો. 
િમે િમારા બાળકને પનુઃિપાિ માટે લઇ જઇ િકો િે રથળોની િલાહ ડરિેપ્િતનરટ િમને આપિે. જો િમે િાઇટ પર 
હાજર રહવેામાાં અક્ષમ રહો, િો વૈકલ્લ્પક (બપોર પછીના) રથળો માટે We Care Home Health Services ને કૉલ કરો. 
વૈકલ્લ્પક રીિે, માિા-તપિાઓ પોિાના બાળકના માથાની િપાિ િબીબી પે્રસ્ટ્ક્ટિનર કે પિડનલ િતવિિ વકડરનુાં પ્રમાણપિ 
િરાવિા નોંિારે્લી જૂ િપાિિી િાંરથાના કમડર્ારી દ્વારા કરાવવાનુાં પિાંદ કરી િકે. 
 

We Care Home Health Services નાાં પિડનલ િતવિિીિ વકડર (PSW), બીજી કોઇ નોંિારે્લી જૂ િપાિિી િાંરથા કે 
િબીબી પે્રસ્ટ્ક્ટિનર દ્વારા બાળકનુાં માથુાં જૂ, ઇંિાઓ અને લીખથી મકુ્િ હોવાની પનુઃિપાિ થાર્ એટલે િમને એવુાં ફોમડ 
આપવામાાં આવિે જે િમારા બાળકને રકૂલમાાં પરિ ફરવાની પરવાનગી આપે. જો િમારા બાળકના વાળમાાં હજુ પણ જૂ 
કે જૂ નાાં ઇંિાઓ હોર્, િો િે િપાિિી િાંરથાનાાં PSW િમને વધ ુિારવાર માટે િહાર્િા આપિે અને ભલામણો કરિે.  
 
 
 
 

ખરા ડદલથી,  
(Principal’s name) 
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પડરવિષ્ટ B:  

(Sample) 

 
 
 
 

(School Letterhead) 
(Date)  
 
 
 

તપ્રર્ (Name of Parent/Guardian):  

 

ગર્ા અિવાડિરે્, િમારા બાળકના વગડમાાંના કેટલાક બાળકોને માથામાાં જૂ હોવાનુાં જોવામાાં આવયુાં હં ુાં. એ િલાહકારી છે 
કે િમે િમારા બાળકના વાળનુાં દરરોજ તનરીક્ષણ કરવાનુાં ર્ાલ ુરાખો. 
 

માથામાાં જૂ ઉપદ્રવ સઘુિિાની દૃસ્ટ્ષ્ટએ કોઇ િાંુ ાં પ્રતિલબિંબ કરં ુાં નથી; િે અવારનવાર થનારી િમરર્ા છે જે િીિા 
િાંપકડમાાં આવિી કોઇપણ વર્સ્ક્િને અિર કરી િકે છે. 
 

જો િમે જુઓ કે િમારા બાળકને માથામાાં જૂ પિી છે, િો િમે રકૂલનો િાંપકડ કરો િેવી ભલામણ કરવામાાં આવે છે. આ 
માડહિી માથાની જૂ નાાં ઉપદ્રવને તનર્ાંતિિ કરવા જરૂરી છે. માથામાાં જૂ જોવા મળે િેવા બાળકોને રકૂલમાાંથી બાકાિ 
રાખવામાાં આવિે અને માિા-તપિાઓને િારવારના ભલામણ કરેલા રમને અનિુરવાની િલાહ આપવામાાં આવે છે. 
 

બાળકોની િપાિ We Care Home Health Services કરી લે અને ડરટનડ ટ ૂરકૂલ ફોમડ આપવામાાં આવે એટલે બાળકો 
રકૂલમાાં પરિ ફરી િકે. વૈકલ્લ્પક રીિે, માિા-તપિાઓ પોિાના બાળકના માથાની િપાિ િબીબી પે્રસ્ટ્ક્ટિનર કે પિડનલ 
િતવિિીિ વકડરનુાં પ્રમાણપિ િરાવિા નોંિારે્લી જૂ િોિિી િાંરથાના કમડર્ારી દ્વારા કરાવવાનુાં પિાંદ કરી િકે. 
 

જો િમને કોઇ પ્રશ્નો હોર્ જેના જવાબો ન મળ્ર્ા હોર્, િો કૃપા કરી મને રકૂલમાાં કૉલ કરો. 
 
 
 
 

ખરા ડદલથી,  
(Principal’s name) 
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પડરવિષ્ટ C  

 

પ્રસ્ર્ાિના 
માથામાાં જૂ પિવાના (પેડિક્યલુોતિિ - જૂ ઉપદ્રવના) તનર્ાંિણમાાં વગડ ખ ાંિમાાં િપાિ કરાવવા ખાનગી નિીંગ એજન્ટ્િીની 
િતવિિીિનુાં િ ાંકલન કરવાનો અને દેખરેખ રાખવાનો િમાવેિ થાર્ છે. 
 

ભવૂમકાઓ અને જિાબદારીઓ  

 

1. ધી પબ્લલક હલે્થ નિત (905) 825-6000  

• તવનાંિી કરવાથી, માથામાાં જૂ િાંબ ાંતિિ હાલના મદુ્દાઓ પર કમડર્ારીઓને િલાહ-મિલિ પરૂી પાિે છે  

• મીડિર્ાને માથામાાં જૂ િાંબ ાંતિિ માડહિી પરૂી પાિે છે.  
 

2. સ્કલૂ આચાયત 
• રકૂલના વાિાવરણમાાં માથાની જૂ નાાં તનર્ાંિણમાાં લેવાિા રોકથામ પગલાઓને પ્રોત્િાડહિ કરે છે અને લાગ ુકરે 

છે 

• માથાની જૂ નો િાંકારપદ / પાકો ડકરિો નોંિાવવા રરીતનિંગ એજન્ટ્િીને વગડ ખ ાંિમાાં જૂ ઉપદ્રવની ઝિપી િપાિ 
કરવાની તવનાંિી કરે છે 

• િાતમિક દૃસ્ટ્ષ્ટએ માથુાં ઢાાંકિા બાળક(કો)ના માિા-તપિા(ઓ)ને અનકૂુળ થવાની ર્ર્ાડ કરવા િેઓનો િાંપકડ કરે છે  

• ખાિરી કરે છે કે જાણેલા જૂ ઉપદ્રવની જાણ બાળકના માિા-તપિાઓને કરવામાાં આવે અને બાળકોએ રકૂલમાાં 
પરિ આવિા પહલેાાં િ ાંિોષવાની જરૂડરર્ાિોથી િેઓને માડહિગાર કરવામાાં આવે  

• ઓળખારે્લા ઉપદ્રવવાળા બાળકને બાકાિ રાખે છે 

• િારવાર પછી જૂ અને જૂ નાાં ઇંિાઓનો નાિ થર્ો હોવાની િપાિ કરિી િાંરથા કે િબીબી પે્રસ્ટ્ક્ટિનર દ્વારા 
લેલખિ માંજૂરી મળે ત્ર્ારે બાળકના પનુઃપ્રવેિની પરવાનગી આપે છે. 

 

3. વિક્ષક 

• વગડમાાં માથાની જૂ નાાં તનર્ાંિણમાાં લેવાિા રોકથામ પગલાઓને િડરર્પણે પ્રોત્િાડહિ કરે છે અને લાગ ુકરે છે 

• માથામાાં જૂ ઉપદ્રવ દિાડવિા લક્ષણોથી માડહિગાર હોર્ છે (પડરતિષ્ટ D) 
• અનકૂુળ થવાની જરૂર પિી િકે િેવા િાતમિક ડરવાજથી માથુાં ઢાાંકિા તવદ્યાથીઓથી આર્ાર્ડને માડહિગાર કરે છે 

• આર્ાર્ડને િાંકારપદ ઉપદ્રવની જાણ કરે છે 

• િૈક્ષલણક િકો અને િાંિાિન િામગ્રીઓ પરૂી પાિવા માિા-તપિાઓ િાથે િહકાર રથાપે છે જેથી માથામાાં જૂ તવિે 
િર અને ગેરમાડહિીનુાં રિર ઘટાિી િકાર્. 
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4. માર્ા-વપર્ા/િાલી 
• ઉપદ્રવ દિાડવે િેવા લક્ષણોથી માડહિગાર થવુાં 
• અિવાડિર્ામાાં એકવાર િાંભતવિ ઉપદ્રવ માટે બાળકનુાં માથુાં િપાિવુાં, ખાિ કરીને રકૂલ વષડની િરૂઆિમાાં, 

રકૂલમાાં તવરામ પછી અને રોગર્ાળો ફાટી નીકળે ત્ર્ારે 

• રોકથામ પગલા િરીકે બાળકને વાળ ઓળવા માટે પ્રોત્િાડહિ કરવુાં 
• જો ઉપદ્રવના ફેલાવાની જાણ થાર્ િો રકૂલ અને અન્ટ્ર્ િાંભતવિ િામદુાતર્ક િાંપકોને જાણ કરવી 
• િારવાર પદ્ધતિઓ અજમાવી હોવાની ખાિરી કરવી 
• બાળકને પનુઃિપાિ માટે િપાિ કરિી િાંરથા કે િબીબી પે્રસ્ટ્ક્ટિનર પાિે લઇ જવો 
• પનુઃિપાિ ફોમડ જે બાળક રકૂલમાાં પરિ ફરી િકિો હોવાનુાં જણાવંુાં હોર્ અને જે એજન્ટ્િી કે િબીબી પે્રસ્ટ્ક્ટિનરે 

આપ્યુાં હોર્ િે આર્ાર્ડને પંુૂ ાં પાિવુાં. 
 

5. ખાનર્ી િાંસ્થાના કમતચારીર્ણ 

• રકૂલે જણાવેલા િાંકારપદ ડકરિા િામે વહલેામાાં વહલેી િકે પ્રતિભાવ આપે છે 

• વગડ ખાંિમાાં ઝિપી િપાિ માટે આર્ાર્ડ િાથે િમર્ અને અનકૂુળિાની ગોિવણ કરે છે 

• આર્ાર્ડએ વણડવેલા િાતમિક ડરવાજ પ્રમાણે માથુાં ઢાાંકિા તવદ્યાથીઓ માટે અનકૂુળિા ઊભી કરે છે 

• માિા-તપિાને ભલામણ કરેલી િારવાર પદ્ધતિઓની જાણ કરે છે 

• બાળકને કોઇ મ ૂાંઝવણ ઓછામાાં ઓછી કરવા અને માિા-તપિાને આંરુિામાાંથી મકુ્િ કરવા રકૂલ કમડર્ારીઓ 
િાથે ઘતનષ્ટપણે કામ કરે છે 

• બિી જૂ અને જૂ નાાં ઇંિાઓ મરી જાર્ ત્ર્ારે માિા-તપિાને િહી કરેલુાં પનુઃપ્રવેિ ફોમડ પંુૂ ાં પાિે છે. 

 

6. સ્કલૂના િહીિટી ર્ાંત્ર િાથેના િહયોર્માાં િાંસ્થાના કમતચારીર્ણ માટે ર્પાિ િાંબાંવધર્ પ્રોટોકૉલ  

જ્ર્ારે એક કે વિારે બાળકને માથામાાં જૂ હોવાનુાં જાણવા મળે, ત્ર્ારેઃ 
• બાળકના વગડમાાં િમામ તવદ્યાથીઓને િપાિવા 
• જ્ર્ારે દિ કે વિારે બાળકોને માથામાાં જૂ પિી હોવાનુાં જોવામાાં આવે ત્ર્ારે જો ભાઇ-બહનેને જૂ હોવાનુાં જાણવા 

મળે, િો ભાઇ-બહનેના વગડમાાં િમામ તવદ્યાથીઓને િપાિવા 
• રકૂલમાાં ડકિંિરગાટડનથી ગે્રિ ર્ાર સિુીના િમામ વગો િપાિવા 
• ઉપર વણડવેલા અન્ટ્ર્ વગોને િાંબ ાંતિિ ઓળખેલા કેિ(િો) િપાિવા. 

 

7. કાયતપદ્ધવર્ 

• જો િક્ય હોર્ િો િારી ઉજાિવાળી સ્રથતિઓ અને ગપુ્િિાની ખાિરી કરવી 
• એલ્પ્લકેટિડની જોિીનો ઉપર્ોગ કરીને વાળની િેર અલગ કરો 
• વાપર્ાડ પછી એલ્પ્લકેટિડને થેલીમાાં મકૂો 
• જો 1 િે.મી. (1/2 ઇંર્ની) ખોપિીમાાં જીવાંિ જૂ કે જૂ નાાં જીવી િકિા ઇંિાઓ જોવામાાં આવે િો બાળકને માિ 

ઉપદ્રવી િરીકે ઓળખો 
• માિા-તપિા(ઓ)/વાલી(ઓ)ને જાણ કરો અને િલાહ આપો કે બાળકની િારવાર વહલેામાાં વહલેી િકે કરે 

• ખાિરી કરો કે માિા-તપિા(ઓ)/વાલી(ઓ) િારવાર, ફોલો-અપ અને િાંપકડ િોિી કાઢવા અંગે હાલનુાં માડહિી 
િાડહત્ર્ મેળવે છે 

• વગડ ખાંિ બહાર ખાનગી તવરિારમાાં ભાઇ-બહને િાંપકોને િપાિો 
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પડરવિષ્ટ D  

 

પેડડક્યલુોવિિ (માથામાાં જૂ ઉપદ્રિ) િાંબાંવધર્ લક્ષણો 
 

એ બહુ મહત્વનુાં છે કે માિા-તપિાઓ/િાંભાળકિાડઓ પોિાના બાળકોના માથાની જૂ િાંબ ાંતિિ િપાિ કરવા અિવાડિર્ામાાં 
એકવાર િપાિે. 
માથામાાં જૂ પિવાના લર્હ્ન િરીકે ખ ાંજવાળ માટે રાહ જોિો નહીં. બાળકોને માથામાાં ખ ાંજવાળ િરૂ થાર્ ત્ર્ાર પહલેાાં ઘણાાં 
અિવાડિર્ાઓ સિુી જૂ પિી િકે છે. 
િમને માથામાાં જૂ થઇ હોવાનુાં િમે જાણિો જો િમે જુઓઃ 

• વાળમાાં જીવિી જૂ. માથાની જૂ બહ ુઝીણી, પાંખ વગરની, રાખોિી કથ્થઇ રાંગની જીવાિ હોર્ છે. િે જોવામાાં 
અઘરી હોર્ છે, કારણ કે િમે વાળ છૂટા કરો ત્ર્ારે ઝિપથી ખિિી હોર્ છે. 

• પાંખ વગરની જૂ નાાં ઇંિાઓ. િાજા જન્ટ્મેલા ઇંિાઓ વાળની દાાંિી પર ર્ોંટે છે અને માથાની ખોપિીથી બહ ુ
નજીકમાાં હોર્ છે. ઇંિાઓ તપનના માથા કરિા પણ વિારે નાના, ઇંિાકાર અને રાખોિીથી કથ્થઇ રાંગના હોર્ છે. 
આ ઇંિાઓ 7-10 ડદવિમાાં પડરપકવ થિે. જોકે જૂ ઇંિાઓ માથામાાં કોઇપણ જગ્ર્ાએ મકૂી િકે છે, મનપિાંદ 
જગ્ર્ાઓ કાનની આિપાિ અને ગરદનની બોર્ી પાિેની છે. 
 

 

પબ્બ્લક હલે્થ નિડ (Public Health Nurse) 
હાલ્ટન પબ્બ્લક હલે્થ ડિપાટડ મેન્ટ્ટ (Halton Public Health Department) 
હાલ્ટન પ્રદેિ (Halton Region) 


