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 ،أعزائي افراد مجتمع وزارة تعلیم اوكالند الموحدة

 

) والمعلومات الواردة من شركائنا في مجال الصحة العامة COVID-19یولي قادة المنطقة والعاملون بھا اھتماًما وثیقًا بفیروس كورونا (
االتحادي ومستوى الوالیات والمستوى المحلي. نرید مشاركة بعض أحدث المعلومات من موظفي الخدمات الصحیة لدینا على المستوى 

 والتخطیط النتشار محتمل لفیروس كورونا في مجتمعنا.

 

ما ھي الخطوات و ،COVID-19) تحدیثًا حول الوضع الحالي لـ CDCقدمت مراكز السیطرة على األمراض ( فبرایر، 25في یوم الثالثاء 
لیس لدینا أي حاالت  )،ACPHDیرجى مالحظة أنھ وفقًا إلدارة الصحة العامة في مقاطعة أالمیدا (التي یجب اتخاذھا للمضي قدًما. 

 مؤكدة في مقاطعة أالمیدا في ھذا الوقت.

 

فقد ذكر مركز السیطرة على  ،منخفضةعلى الرغم من أن المخاطر الصحیة التي یتعرض لھا عامة الناس في كالیفورنیا ال تزال 
ویجب أن نبدأ االستعدادات اآلن.  المتحدة،األمراض مؤخراً أن فیروس كورونا سیبدأ بالتأكید في االنتشار في المجتمعات في الوالیات 

م مشاركة في أوكالند. سیت COVID-19نحن نعمل مع الشركاء المحلیین ومسؤولي الصحة لوضع بروتوكوالت للمدارس في حالة انتشار 
 CDCتتوفر المعلومات الحالیة حول فیروس كورونا على مواقع  ذلك،المزید من المعلومات مع تطور ھذه الخطة. في غضون 

سنستمر في  العالمي،. بالنظر إلى مدى سرعة تغیر الوضع www.ousd.org/coronavirusعلى موقعنا على  وكذلك ACPHDو
 ا.إعادة تقییم خطواتنا وإجراءاتنا یومیً 

یبدو أن یحدث أساسا عن طریق انتقال الجھاز  COVID-19تقاریر مركز السیطرة على األمراض أن انتشار شخص إلى آخر من 
 أمراض الجھاز التنفسي: جمیعالتنفسي. ینصح طاقم الصحة والعافیة لدینا بالخطوات التالیة لمنع انتشار 

استخدم معقم الیدین المعتمد على  متوفرین،ثانیة على األقل. إذا لم یكن الصابون والماء  20اغسل یدیك غالبًا بالماء والصابون لمدة ● 
 الكحول.

 تجنب لمس عینیك وأنفك وفمك بأیدي غیر مغسولة.● 

 تجنب االتصال الوثیق مع األشخاص المرضى.● 

 التي تمسھا كثیًرا.قم بتنظیف وتطھیر األشیاء واألسطح ● 

 تطعیم ضد االنفلونزا كل عام.● 

 البقاء في المنزل عندما تكون مریضا.● 

 ثم ارمي المندیل. بمندیل،قم بتغطیة السعال أو العطس ● 

 یجب تقییم األفراد الذین یعانون من مشاكل صحیة مزمنة و / أو األفراد الذین یعانون من أعراض حادة من قبل أخصائي طبي.● 

 

نتلقى المزید من المعلومات  عندوسوف نقوم بتحدیثك  للتعلیم،ومكتب مقاطعة أالمیدا  ACPHDیرجى العلم أننا على اتصال مستمر مع 
 .وعندما یتم وضع خطط إضافیة لمدارسنا
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یمكن  مثیرة،میة كثیرة یمكن أن تكون خاصةً عندما یكون ھناك تغطیة إعال أطفالك،عندما یتعلق األمر بمناقشة ھذه القضایا الخطیرة مع 
أن یكون شيء مثل فیروس كورونا مخیفًا للشباب. معرفة أفضل الطرق للتحدث عن مثل ھذه المواضیع الحساسة مع األطفال یمكن أن 

رجى إلقاء ی المحادثات،تساعدھم على الشعور براحة أكبر وتجعل حیاتك أسھل. للحصول على نصائح حول كیفیة التعامل مع مثل ھذه 
 الذي یحتوي على معلومات ستجدھا مفیدة. الموقع،نظرة على ھذا 

 

بأقل قدر من نحن نعلم أن القوة والوحدة الجماعیة لطالبنا وعائالتنا وموظفینا ستساعدنا في اجتیاز ھذه الفترة من القلق الصحي المتزاید 
 أشكركم على شراكتك. بنا،الخاص  علیم اوكالند الموحدةلوزارة ت. نیابة عن قادة المنطقة وفریق الخدمات الصحیة التوتر

 

 باحترام،

  

 كایال جونسون ترامیل

 المراقب


