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 SCPSفامیل ها و کارمندان محترم 

( متمرکز بر صحت/ بهداشت، امنیت و تندرستی داشن آموزان و خانواده ما است. برای SCPSمکاتب عمومی شهر ستفور )

را از طریق وزارت بهداشت ویرجینیا  Coronavirus (COVID-19)این منظور، ما همچنان پیشرفت ویروس کرونا 

(VDH و )(  مراکز کنترل امراضCDC کنترل می کنیم. در صورت که یکی از اعضای )SCPS  ،به ویروس مبتال شود

مبتال شده  COVID-19در مورد دو فرد که با این ویروس  VDHما برنامه های مربوط به تداوم عملیات را بروز میکنیم. 

 گزارش داده است.  2020مارچ  8است در روز یک شنبه 

حت،ایاالت دیگر و نماینده گی های محلی که برای آماده ساختن سناریو های مختلف انتشار ویروس ما با وزارت ص

19-COVID  است همکاری نزدیک داریم.  تیم مشترک آموزش های بدیل را که در صورت که اعضایSCPS  به

لطفاً در طول  چند روز آینده  مبتال شود را توسعه داده است، که روی تقسیم اوقات مکتب تاثیر دارد. COVID-19ویروس 

به دنبال ارتباطی باشید که در صورت تعطیل شدن برای مدت طوالنی، به ما در تعیین دسترسی به اینترنت برای فعالیتهای 

یادگیری پیشنهادی کمک کنید. درست مانند یک رویداد هوای شدید فامیل ها باید یک برنامه مراقبت از اطفال را در نظر 

 م اطفال که در مکتب هستند و اطفال که در سن مکتب قرار دارند تاثیر پذیر اند.بگیرد که ه

 

ما در حال بررسی مجدد کارهای روزمره هستیم تا مشخص شود آیا اجتماعات بزرگ باید به حداقل رسیده شود یا نه. 

تاثیر زیادی بار  Covid-19زمانیکه برای اجتماعات بزرگ برنامه ریزی میشود، لطفا به یاد داشته باشید که ویروس کرونا 

رای بیماری های قلبی،ریوی،شکر و افراد که مقاومت بدنی کمتری دارد. ما سال دارد و همچنان افراد که دا 60افراد باالی 

 شاگردان و کارمندان را از هر نوع دست دادن با هم، منع می کنیم و راه های غیر فزیکی را پشنهاد می کنیم.

 

 لطفاً اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از شیوع بیماری ادامه دهید:                     

و یا باالتر  %60ثانیه همراهی آب و صابون بشوید.  اگر دست رسی ندارید، از الکول  20ست خود را برای د ●

  برای ضد عفونی کردن دست ها استفاده کنید.

 چشم، بینی و دهن خود را لمس نکنید. ●

کاغذی استفاده بینی و دهن خود را در هنگام عطسه زدن بپوشانید. در هنگام عطسه زدن و سرفه کردن از دستمال  ●

 کنید.

 از تماس نزدیک با افراد مریض خود داری کنید. ●

● CDC  وVDH .واکسن را برای کسی که شش ماه و یا بزرگتر اند در برابر انفوالنزا پشنهاد می کند 

به کشورهای که در معرض ریسک باالی مبتال به این ویروس قرار دارند سفر داشتید  روز گذشته، 14اگر در  ●

 برای قرنظینه و خود نظارتی مراجعه نماید. VDHو  CDCلطفا به 

را برای نگهداری از دانش آموزان خود در هنگام بیماری در خانه  SCPSلطفاً دستورالعملهای خدمات بهداشتی درمانی 

 از مدرسه دنبال کنید:

 درجه سانتیگراد 37.7درجه فارنهایت یا  100تب باالتر از  ●

 ساعت 24استفراغ نمودن در طول  ●

 اسهال ●

 تخلیه بینی که رنگ زرد و سبز است  ●

 گوش درد شدید )درد( یا سرفه تولیدی مزمن )خیس( ●

 ضعف عمومی یا احساس خستگی، ناراحتی، ضعف یا درد عضالنی ●

از آن جای که فامیل ها قصد دارد که در تعطیالت بهاری آینده، سفر کند لطفا از اقدامات پیشگیرانه که در باال ذکر شده در 

فصدو یا باالتر از ان برای ضد عفونی دست استفاده  60باال استفاده کنید. اگر به آب و صابون دسترسی ندارید، از الکول 

ویروس کرونا آلوده نیستند توصیه نمی  COVID-19صورت را برای افرادی که به استفاده از ماسک های  CDCکنید.  

در  را چک کنید. صفحه مشاوره CDCکند.  اگر برنامه برا سفر دارید، لطفا توصیه سفر 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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 برای سفر هشدار سفر و خرید. 

SCPS  در مورد بازگشت دانشجویان و کارمندان از سفر به خارج از کشور یا کشورهای پرخطر، همکاری خود را با

VDH  وCDC  ادامه خواهد داد. پس از بازگشت از سفر ، لطفاً برای راهنمایی به اطالعات هشدار سفرCDC  وVDH 

 وصیه ها نیز به طور مرتب تغییر میکنند. مراجعه کنید. این وضعیت به سرعت در حال تغییر است و هشدارها و ت

SCPS  در حال افزایش روال پاکی است تا ار انتقال ویروس جلوگیری کند. ما از اسپری ضد عفونی کنندهOxivir TB 

-COVIDاستفاده می کنیم ، که سازمان حفاظت از محیط زیست برای استفاده در برابر آنفوالنزا ، سل ، نورو ویروس و 

را  Oxivir TBی کند. این یک محصول ضد عفونی کننده درجه یک بیمارستان ها می باشد. اساتید اسپری توصیه م 19

برای استفاده در پاک نمودن صنف های خود تهیه کرده اند. بر عالوه، کارمندان نگهبان محیط را در فصل بهار ضد عفونی 

 می کند.  

گزارش شده است.. گزارش های محدود از چین  COVID-19کان مبتال به تا به امروز تعداد کمی از نتایج بالینی برای کود 

تایید شده است که ممکن است عالیم خفیفی را نشان بدهد.  COVID-19حاکی از آن است که اطفال مبتال به ویروس کرونا 

 این موارد نادراگرچه عوارض شدید )سندرم پریشانی حاد تنفسی ، شوک سپتیک( گزارش شده است ، اما به نظر می رسد 

است. با این حال، مانند سایر بیماری های تنفسی ، ممکن است جمعیت خاصی از کودکان در معرض خطر عفونت شدید 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- قرار گیرند ، مانند کودکانی که شرایط صحت اساسی دارند. 

faq.html-groups/children-ncov/specific 

ئه داده است در صورت نیاز ( راهنمایی هایی را برای سیستم های مدارس اراVDOEوزارت آموزش و پرورش ویرجینیا )

با تصمیم گیری در مورد  VDOE  ،SCPS. طبق توصیه های COVID-19به بسته شدن مدارس به دلیل ویروس کرونا 

همکاری می کند. از آنجا که این وضعیت همچنان در حال ادامه است ، ما  VDHتعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری با 

 تنظیم خواهیم کرد. VDHعملکرد های را بر اساس همکاری با 

اطمینان از سالمتی، امنیت و تندرستی و کلیه دانشجویان و کارمندان است..  لطفاً به یاد داشته باشید که هیچ  SCPSهدف  

ما به طور منظم آپدید های ارتباطی را آدامه خواهیم  ژاد ، قومیت یا منشأ ملی وجود ندارد.  و ن COVID-19ارتباطی بین 

نگرانی ها و   .www.staffordschools.net دیدن نماید SCPSبرای دیدن آپدید شما می توانید ویب سایت داد 

همگاری های که ما از سهامداران دریافت می کنیم بسیار استقبال می شود.  همانطور که می دانید ، این یک رویداد به 

 سرعت در حال تحول است و مشارکت شما در حفظ امنیت خانواده های ما بسیار مهم است.

 آرادتمند شما،

Scott R. Kizner, Ph.D. 

 مدیر

Stafford County Public Schools 
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