
 ، FCPSأعزائنا كوادر وأسر طالب مدارس 

عن كثب وبالتنسیق مع دائرة الصحة في مقاطعة فیرفاكس األزمة الصحیة في   FCPSتراقب مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 
في    (nCoV-2019)لم تُسجل في الوقت الحالي حاالت إصابة بفیروس كورونا الجدید   الصین وأي تأثیر لھا على الوضع المحلي. 

لھذا الفیروس ھو في أدنى مستویاتھ وفق  مقاطعة فیرفاكس أو في والیة فرجینیا. إن خطر تعّرض الشعب األمریكي في ھذا الوقت 
). تعمل دائرة الصحة في مقاطعة فیرفاكس بالتنسیق مع دوائر الصحة  CDCما ذكره مركز السیطرة على االمراض والوقایة منھا ( 

عامة إذا أستدعى في الوالیة والدوائر المحلیة باإلضافة الى شركاء السالمة لإلستعداد على أتخاذ أجراءات إضافیة تتعلق بالصحة ال
 األمر للحفاظ على سالمة المجتمع.

على الطالب والموظفین الذین سافروا مؤخراً الى الصین وتظھر علیھم أعراض   ندرك بأن العدید من األسر تسافر الى الصین.
توجیھات    الصحیة.مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس البقاء في البیت واألتصال على الفور بالجھة التي تزودھم  بالرعایة 

بعزل األشخاص القادمین من الصین أو من دول أخرى ممن یتمتعون بصحة جیدة ولم یكونوا على أتصال  ال توصيالصحة العامة 
    بمریض تأكدت إصابتھ بمرض فیروس كورونا.

القیام بھ لحمایة أنفسھم وأسرھم.   حینما یبدأ فیروس جدید باألنتشار، فمن الطبیعي أن یساور الناس القلق ویتسائلون ما الذي یمكن  
حول فیروس كورونا مرفقة مع ھذه الرسالة. كما یمكنكم الحصول على أخر المستجدات حول    نشرة معلوماتیةأعدت دائرة الصحة 

 . CDC website   تفشي فیروس كورونا على الموقع األلكتروني لمركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا

یروسات أخرى اإلصابة بأمراض الجھاز التنفسي. تتضمن أجراءات الوقایة الموصى بھا  من الشائع خالل  فصل الشتاء أن تسبب ف
للوقایة من اإلصابة بأمراض البرد واألنفلونزا وغیرھا من أمراض الجھاز التنفسي أتباع قواعد السلوك الصحیح المتعلقة بالجھاز  

 ن بشكل متكرر، والبقاء في البیت عند المرض. التنفسي ونظافة الیدین: تغطیة الفم عند السعال والعطس، غسل الیدی

 29یرجى األتصال بالمدرسة مباشرة إذا كانت لدیكم أي أسئلة أو أستفسارات فیما یتعلق بحضور الطالب الى المدرسة. بدءاً من 
لإلجابة على أسئلتكم   ینایر/كانون الثاني، ستقوم دائرة الصحة بتوفیر خط ھاتف لتزویدكم بالمعلومات خالل ساعات العمل المعتادة

 . 3511-267-703المتعلقة بمرض فیروس كورونا أو أعراضھ. رقم خط الھاتف ھو   

یستدعي تطور الوضع الى إعادة تقییمھ بشكل مستمر. إذا ما تغیر الوضع في مقاطعة فیرفاكس، فسنقوم بأرسال المزید من  
  . FCPSالمعلومات الى المجتمع المدرسي في مدارس  

 

 نكم معنا. شكرا لتعاو 

 

 مع أطیب التحیات،

 دائرة الصحة في مقاطعة فیرفاكس                 مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة 
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