 9مارس 2020
أعزاءنا أهالي الطالب وموظفي مدارس ،SCPS
تركز مدارس مقاطعة  Staffordالعامة ( )SCPSعلى صحة وسالمة ورفاهية طالبنا وعائالتهم .وتحقيقًا لهذه الغاية ،نواصل
مراقبة انتقال فيروس كورونا ،كوفيد )COVID-19( 19-من خالل وزارة الصحة لوالية فرجينيا ( )VDHومركز السيطرة
على األمراض ( .)CDCكما نواصل تحديث الخطط الستمرارية سير األعمال في حالة تأثر مدارس  SCPSبهذا الفيروس.
اعتبارا من يوم
حيث أبلغت وزارة الصحة لوالية فرجينيا عن وجود حالتين مؤكدتين لفيروس  COVID-19في الكومنولث
ً
األحد  8مارس .2020
نحن نعمل عن كثب مع وزارة الصحة والوكاالت الحكومية والمحلية األخرى لالستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة مع
انتشار فيروس  COVID-19في المنطقة .وقد قام فريق تعاوني بتطوير بدائل تعليمية في حالة تأثر مدارس  SCPSبفيروس
 COVID-19بما يؤثر على جدول الدراسة .يرجى ترقب المراسالت التي ستأتي في األيام القليلة المقبلة لمساعدتنا في البت
في توفير اإلنترنت للوصول إلى أنشطة التعلم المقترحة في حالة إغالقنا لفترة طويلة من الوقت .وكما هو الحال أثناء الطقس
القاسي ،يجب على العائالت مراعاة خطط رعاية األطفال في حالة تأثر كل من المدارس وأماكن رعاية األطفال في سن
المدرسة.
نحن نعيد تقييم الروتين اليومي لتحديد إذا ما كان ينبغي الحد من التجمعات االجتماعية الكبيرة .لذا عند التخطيط ألي تجمعات
كبيرة ،يرجى تذكر أن فيروس  Covid-19له تأثير كبير على األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  60عا ًما واألشخاص الذين
ً
فضال
يعانون من حاالت طبية متزامنة مثل أمراض القلب وأمراض الرئة والسكري واألفراد الذين يعانون من نقص المناعة،
عن الحاالت الطبية األخرى .كما نشجع الموظفين والطالب على عدم المصافحة بأيديهم؛ ونوصي باستخدام طرق ال تتضمن
التالمس إللقاء التحية.
يرجى مواصلة الحث على استخدام التدابير الوقائية لتجنب انتشار المرض:
متوفرا ،فاستخدم المطهرات
● اغسل يديك بالصابون والماء لمدة  20ثانية على األقل .إذا لم يكن الماء والصابون
ً
الكحولية بتركيز  %60أو أكثر.
● ال تلمس عينيك أو أنفك أو فمك.
ً
منديال ورقيًا أو قم بالسعال /العطس مع التغطية بكمك.
● قم بتغطية فمك وأنفك عند العطس /السعال .استخدم
● تجنب التعامل عن كثب مع الناس الذين يعانون من المرض.
● يوصي مركز  CDCووزارة الصحة لوالية فرجينيا بالتطعيم ضد اإلنفلونزا ألي فرد يبلغ من العمر ستة أشهر أو
أكثر.
● إذا كنت قد سافرت إلى بلد ذو مخاطر عالية خالل آخر  14يو ًما ،يرجى الرجوع إلى وزارة الصحة لوالية فرجينيا
ومركز  CDCللحصول على إرشادات بشأن الحجر الصحي الذاتي والمراقبة الذاتية.
يرجى اتباع إرشادات الخدمات الصحية لمدارس  SCPSإلبقاء الطالب في المنزل وعدم ذهابه إلى المدرسة في حالة
المرض:
● حمى أعلى من  100درجة فهرنهايت أو  37.7درجة مئوية
● التقيؤ خالل  24ساعة
● اإلسهال
● إفرازات من األنف بلون أصفر أو أخضر
● (ألم) األذن الحاد أو السعال المزمن مع بلغم (رطب)
● الشعور بالضيق العام أو الشعور بالتعب أو االنزعاج أو الضعف أو آالم العضالت

نظرا لقيام العائالت بوضع خطط للسفر خالل عطلة الربيع القادمة ،يرجى االستمرار في استخدام التدابير الوقائية المذكورة
ً
أعاله .إذا لم تستطع الوصول إلى الماء والصابون ،يوصى باستخدام المطهرات الكحولية بتركيز  %60أو أكثر .ال يوصي
مركز  CDCباستخدام أقنعة الوجه لألشخاص غير المصابين بفيروس  .COVID-19إذا كنت تخطط للسفر إلى الخارج،
فالرجاء مراجعة صفحة نصائح السفر الخاصة بمركز  CDCعلى الرابط https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
 ncov/travelers/index.htmlللحصول على معلومات حول تنبيهات واحتياطات السفر.
ستواصل مدارس  SCPSالعمل مع وزارة الصحة لوالية فرجينيا ومركز  CDCفيما يتعلق بعودة الطالب والموظفين من
السفر بالخارج أو من البلدان ذات المخاطر العالية .عند العودة من السفر ،يرجى الرجوع إلى معلومات تنبيهات السفر من
مركز  CDCووزارة الصحة لوالية فرجينيا للحصول على إرشادات .فالموقف يتغير بسرعة ،وكذلك يتم تعديل التنبيهات
والتوصيات بشكل متكرر.
تواصل مدارس  SCPSزيادة إجراءات التنظيف للمساعدة في منع انتقال األمراض .ونحن نستخدم رذاذ  Oxivir TBالمطهر
الذي توصي وكالة حماية البيئة باستخدامه ضد اإلنفلونزا والسل والنوروفيروس وفيروس  .COVID-19فهو مطهر من فئة
مطهرات المستشفيات .كما تم تزويد المعلمين برذاذ  Oxivir TBالمطهر لالستخدام في فصولهم الدراسية للمساعدة في عملية
التنظيف .باإلضافة إلى ذلك ،سيقوم موظفو الحراسة بتطهير وتعقيم المناطق خالل عطلة الربيع.
لم توجد سوى تقارير قليلة عن النتائج السريرية لألطفال المصابين بفيروس  COVID-19حتى اآلن .وتشير التقارير المحدودة
من الصين إلى أن األطفال الذين يعانون من فيروس  COVID-19المؤكد قد تظهر عليهم أعراض خفيفة .وعلى الرغم من
اإلبالغ عن حدوث مضاعفات حادة (متالزمة الضائقة التنفسية الحادة ،الصدمة اإلنتانية) ،لكن يبدو أنها غير شائعة .ومع ذلك،
كما هو الحال مع أمراض الجهاز التنفسي األخرى ،قد تكون بعض مجموعات األطفال أكثر عرضة لخطر اإلصابة الشديدة،
مثل األطفال الذين يعانون من ظروف صحية كامنةhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific- .
groups/children-faq.html
قدمت وزارة التعليم لوزارة فرجينيا ( )VDOEبعض اإلرشادات لألنظمة المدرسية في حالة ضرورة إغالق المدارس بسبب
فيروس  .COVID-19ووفقًا لتوصيات وزارة التعليم لوزارة فرجينيا ،ستعمل مدارس  SCPSمع وزارة الصحة لوالية
فرجينيا على قرارات إغالق المدارس في حالة تفشي المرض .ومع استمرار تطور هذا الموقف ،سنقوم بضبط العمليات بنا ًء
على التعاون مع وزارة الصحة لوالية فرجينيا.
يتمثل هدف مدارس  SCPSفي ضمان الصحة والسالمة والرفاهية لجميع الطالب والموظفين .يرجى تذكر أنه ال يوجد عالقة
بين فيروس  COVID-19والعرق أو األصل اإلثني أو القومي .وسنواصل اإلبالغ بالتحديثات بشكل منتظم .يمكنك زيارة
موقع مدارس  SCPSواالطالع على تحديثات القسم على  .www.staffordschools.netنحن نقدر جدًا االهتمام والتعاون
الذي تلقيناه من أصحاب المصلحة .وكما تعلمون ،فإن هذا حدث سريع التطور ،وشراكتكم هي األهم في الحفاظ على أمان
عائالتنا.
مع خالص التحيات،
سكوت آر كيزنر ( ،)Scott R. Kiznerحاصل على الدكتوراه
مدير المنطقة التعليمية
مدارس مقاطعة  Staffordالعامة

