
 والدین و کارکنان گرامی،
FCPS  با ھمکاری سازمان بھداشت فیرفکس کانتی آخرین اخبار مربوط بھ ویروس کرونا)COVID-19 ( را تحت نظر
ما در اھمیت این امر پافشاری می کنیم کھ دانش آموزان قبل از غذا و بعد از عطسھ ، سرفھ ، یا استفاده از   دارد.  

ما می دانیم کھ زمان در طول ساعات مدرسھ با ارزش   سرویس ھای بھداشتی ، اقدامات شستشوی مناسب را انجام دھند.
در اولویت باشد، بنابراین ما کارکنان را تشویق می کنیم برای دانش آموزان   است و در شرایط امروز، شستن دست باید

ما تیم نظافت چی را از اھمیت پیروی از قوانین و پروتوکل ھای نظافت و  وقت کافی برای شستن دست ھا فراھم کنند.  
استفاده می شود مانند مواد ھا ان تمیز کردن در حد استاندارد  آگاه کرده ایم کھ از مواد ضد عفونی کھ اغلب در بیمارست

ضد عفونی مربوط بھ شست شوی دستگیره ھای درب، شیر آب و نرده ھای کنار پلھ ھا، استفاده کنند.  ضد عفونی کننده 
ھای دست در ھمھ مدارس موجود است و اگر در دانش آموز عالئم سرماخوردگی یا آنفوالنزا  مشاھده شود باید در خانھ  

 بماند. 
  

ھم اکنون در حال بررسی و بروزرسانی برنامھ   FCPSور کھ در پیام من بھ شما در ھفتھ گذشتھ عنوان شد ، ھمانط
این برنامھ، در حالی کھ محیطی تمیز و ایمن را فراھم می کند، فعالیت ھای    پاسخگویی بھ آنفلوانزای ھمھ گیر می باشد.

س را در حین شیوع بیماری و عملکردھای اساسی کھ باید در  خاص الزم برای باز نگاه داشتن و بھره برداری از مدار
بھ ھمکاری نزدیک با مقامات بھداشت ادامھ  FCPSصورت تعطیلی مدارس انجام شود ، مورد بررسی قرار می دھد. 

 د.باشخواھد داد تا برای سناریوھای مختلفی کھ ممکن است بوجود آید آماده 
  

دانش   مواجھ شدنالش خود را برای حفظ استمرار عملیات ضمن بھ حداقل رساندن ھدف کلی ما این خواھد بود کھ تمام ت
 آموزان و کارکنان انجام دھیم. 

   
وجود ندارد. اطالعات بروز شده در   .D.Cتأیید شده در فیرفکس کانتی یا منطقھ  COVID-19 ی ازتا امروز ، ھیچ مورد

سازمان و اطالعات بیشتر در لینک    FCPSاطالعات اخیر درباره ویروس کرونا در  این وب سایت قابل دسترس است:
 قابل دسترس می باشد.   بھداشت و سالمت فیرفکس کانتی

  
سفرھای بین المللی و بازدیدھای کوتاه مدت از برخی کشورھا را براساس دستورالعمل ھای  FCPSدر حال حاضر، 

CDC ستلغو کرده ا. 
   

 ما ھمچنان بھ بروزرسانی اطالعات ادامھ خواھیم داد زیرا این وضعیت بھ سرعت در حال تکامل است.
  

 ارادتمند،
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