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 السید ولي األمر/الوصي: 

) في نیویورك، فقد أردت مشاركتكم COVID-19نظًرا الستمرار تزاید أعداد من شخصت إصابتھم بفیروس كورونا المستجد (
ضئیًال، بالرغم من أننا نتوقع استمرار تزاید عدد  COVID-19بعض المعلومات. ال یزال خطر إصابة تالمیذنا وعائالتھم بفیروس 

 تشخیص إصابتھم بالفیروس. وحالیًا، ال توجد تقاریر بشأن إصابة أي شخص بالفیروس في مقاطعة األونونداغا. من یتم

) في مقاطعة األونونداغا بحرص لكل السیناریوھات الممكنة إذا أصیب السكان Health Departmentعد إدارة الصحة (تست 
، سوف نستمر في اتباع التوصیات )Syracuse City School District(التعلیمیة لمدینة سیراكیوز  وفي المنطقةالمحلیون بالعدوى. 

) في Department of Health) في مقاطعة األونونداغا، وإدارة الصحة (tmentHealth Deparالصادرة عن إدارة الصحة (
) بینما نراقب حدوث أي تأثیر محتمل لذلك على Center for Disease Controlوالیة نیویورك ومركز مكافحة األمراض (

 مجتمع مدارسنا.

 نزال نحث على غسل األیدي الفعال بینما نحث وقد وضعنا بروتوكوالت تنظیف إضافیة في كل مدارسنا ومكاتبنا.  كذلك، ال 
 المرضى على البقاء في المنزل.  یوصى بتلك الممارسات للحد من انتشار المرض.  

) وعائالتھم وموظفیھم استمرار Syracuse City School District, SCSDالتعلیمیة لمدینة سیراكیوز ( تالمیذ المنطقةوعلى كل 
.  ویتضمن ذلك ما COVID-19ممارسة اإلجراءات العامة للوقایة من اإلنفلونزا للحد من انتشار أمراض الجھاز التنفسي، بما فیھا 

 یلي:   

 أو بالُكم عند السعال أو العطس ورقي التغطیة بمندیل •
 غسل یدیك بانتظام •
 تجنب مالمسة وجھك •
 .قرب مع المرضى المخالطة عنتجنب  •
 تطھیر األسطح التي یكثر استخدامھا (مقابض األبواب وأجھزة الھاتف وغیرھا) •
 تلّق لقاح اإلنفلونزا، فاألوان لم یفت بعد  •
 البقاء في المنزل إذا ُكنَت تشعر بأنك مریض. االتصال بالطبیب وإبالغھ بأعراضك وتاریخ سفریاتك. •

إذا أصیب طفلك بالمرض في المدرسة أو وصل المدرسة مصابًا بأعراض اإلنفلونزا، فسوف یحصل على قناع وسوف یُطلب منكم 
 اص

 . یرجى استشارة مقدم الرعایة الطبیة للطفل عند اللزوم بشأن مرضھ.احتیاطي المدرسة كإجراءطحاب طفلكم من 
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 موارد إضافیة:
 

) عبر nCoV-2019( 2019) المخصص لفیروس كورونا المستجد لعام CDCاألمراض (الموقع اإللكتروني لمركز مكافحة  •
  .https://www.cdc.gov/nCoVالرابط 

  )nCov-2019( 2019) المخصص لفیروس كورونا المستجد لعام NYSDOHالموقع اإللكتروني إلدارة الصحة بوالیة نیویورك ( 
 communicable/coronavirus/https://www.health.ny.gov/diseases/ عبر الرابط

 :األونونداغا مقاطعة) في Health Departmentإدارة الصحة ( •
http://www.ongov.net/health/coronavirus.html 

 إلدارات الصحة المحلیة NYSDOHدلیل   •
 /https://www.health.ny.gov/contact/contact_information 

 ) عبر الرابط New York State Center for School Healthبوالیة نیویورك ( الموقع اإللكتروني لمركز الصحة المدرسیة •
 www.schoolhealthny.com 

 بخصوص الجھود المستمرة بشأن فیروس كورونا. SCSDسوف نستمر في التواصل بوضوح مع مجتمع  

 مع خالص الشكر والتقدیر،

 

  J. Triana, D.OTed.د. 
  SCSDلـ المدیر الطبي 
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