
ውድ የ FCPS ቤተሰቦች እና ሰራተኞች  

ከFairfax County Health Department ጋር በመቀናጀት FCPS በቻይና የተፈጠረውን የጤና ቀውስ በአገራችን ምን አይነት 
ተጽእኖ እንደሚያመጣ በመከታተል ላይ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት መኖሩ የተረጋገጠበት ኮሮና ባይረስ/coronavirus ፟(2019-nCoV) 
በሽታ በ Fairfax County ወይም በVቨርጂኒያ ውስጥ የለም።  በ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
መሰረት በአሁኑ ወቅት የአሜሪካ ህዝብ ለበሽታው ያለው ተጋላጭነት ዝቅተኛ ነው ። የFairfax County Health Department 
በክግፍ ለሃገሩ እና በአካባቢው ካለው የጤና እና ደህንነት አጋር አካላት ጋር በመቀናጀት የማህበረሰቡን ደህንነት ለመጠበቅ እንደየአስፈላጊነቱ 
ተጨማሪ የማህበራዊ ጤና እርምጃዎችን ለመውሰድ በመዘጋጀት  ላይ ይገኛል ።  

ብዙ የቤተሰብ አባሎቻችን ወደ ቻይና እንደሚጓዙ እንገነዘባለን።  ማንኛውም ወደ ቻይና የተጓዘ እና እንደ ትኩሳት ፣ ሳል ፣ ለመተንፈስ 
መቸገር የመሳሰሉትን የበሽታ ምልክቶች ያሳዩ ተማሪዎች ወይም ሰራተኞች  በቤታቸው መቆየት እና ወድያውኑ የጤና አገልግሎት ተቋማቸውን 
ማግኘት አለባቸው። የማህበረሰብ ጤና/Public Health  ከቻይና ወይም ከሌላ ደህና ከሆኑ አገሮች የሚመጡ እና ኮሮና ቫይረስ 
/coronavirus በሽታ ታማሚዎች ጋር ግንኙነት ያልፈተሩ ሰዎችን ለብቻ እንዲቀመጡ/እንዲቆዩ እንዲደረጉ አይመክርም።   

አዲስ በሽታ በሚተላለፍበት ወቅት ሰዎች ስጋት ቢገባቸው እና እራሳቸውን እና ቤተሰቦቻቸውን ለመከላከል ምን ማድረግ እንዳለባቸው ጥያቄ 
ቢጠይቁ ተፈጥሮአዊ ነው።   የጤና ክፍሉ/Health Department ስለ ኮሮና ባይረስ/coronavirus የሚናገር handout  ጽሁፍ 
በመልእክቱ አካቷል።    በተጨማሪም ስለ  አዲሱ ኮሮናባይረስ/coronavirus ወረርሽኝ የሚናገር ጽሁፍ በ  CDC website።  

በክረምጥ ወቅት ሌሎች የመተንፈሻ አካል ችግር የሚፈጥሩ ቫይረሶች የተለመዱ ናቸው።   ጉንፋን እና ሌላ የመተንፈሻ አካል በሽታዎችን 
ለመከላከል የሚመከሩ የጥንቃቄ መንገዶች የመተንፈሳ እቃዎች ፣ የእጅ ንጽህና ለምሳሌ ሲያስልዎት፣ ሲያስነጥስዎት መሸፈን ፣ እጅን 
በተደጋጋሚ መታጠብ እና ሲታመሙ በቤት መቆየት ናቸው።   

ስለ ልጅዎ የትምህርት ክትትል ጥያቄ ካለዎት እባክዎ ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ ። ከ ጃኗሪ  29 ቀን ጀምሮ የጤና ክፍሉ/Health 
Department በስራ ሰአት ስለ አዲሱ ኮሮናቫይረስ/coronavirus ህመም ወይም የህመም ምልክቶች መረጃ የሚሰበት መስመር ይኖራል።    
የስልክ ቁጥሩ 703-267-3511 ነው ። 

ይህ ተለዋዋጭ ሁኔታ ሲሆን በቋሚነት ዳሰሳ እየተደረገበት ነው።  በ Fairfax County ሁኔታዎች ከተቀየሩ ተጨማሪ መረጃ ለFCPS  
ማህበረሰብ እንዲደርስ ይደረጋል።    

 

ለትብብራችሁ እናመሰኛለን ። 

 

ከልብ:- 

Fairfax County Public Schools  Fairfax County Health Department  
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