
 FCPSخانواده ھا و کارکنان گرامی 

FCPS  بھداشت  فیرفکس کانتی، از نزدیک بحران بھداشت و سالمت در چین و ھرگونھ تأثیر آن را در  سازمان با ھماھنگی
)  nCoV-2019(در حال حاضر ، ھیچ موردی از ابتال بھ عفونت ویروس جدید کرونا   محلی تحت نظر دارد. و سالمت  بھداشت 

، خطر برای عموم در ایاالت  (CDC)راکز کنترل و پیشگیری امراض در فیرفکس کانتی یا ویرجینیا مشاھده نشده است. طبق م
و محلی بھداشت و ایمنی عمومی  متحده در حال حاضر کم است. اداره بھداشت و درمان فیرفکس کانتی با مشارکت سازمان ھای

م اقدامات اضافی در مورد در حال ھماھنگی است تا در صورت لزوم برای حفظ امنیت جامعھ ، آمادگی الزم را جھت انجااستانی 
 د.بھداشت عمومی داشتھ باش

دانش آموزان یا کارمندانی کھ اخیراً بھ چین سفر کرده اند و   ما می دانیم کھ بسیاری از خانواده ھای ما بھ چین سفر می کنند.
با مرکز خدمات درمانی خود تماس ل بمانند و سریعاً زدر آنھا دیده می شود، باید در من ی تنفسعالئمی مانند تب ، سرفھ و مشکل 

راھنمایی ھا و دستورالعمل ھای بھداشت عمومی، قرنطینھ مردم چین یا سایر کشورھا را کھ سالم ھستند و با بیماران   بگیرند.
    .نمی کند توصیھ مبتال کھ عالئم بیماری کرونا در آنھا دیده شده است، ارتباط نداشتھ اند، 

ل رشد و گسترش است ، طبیعی است کھ افراد نگران شوند و بپرسند کھ چھ کاری می توانند برای وقتی یک بیماری جدید در حا
در مورد ویروس کرونا تھیھ كرده است كھ ھمراه با   یك مقالھ  وزارت بھداشت  محافظت از خود و خانواده ھایشان انجام دھند.

وب سایت   ورد شیوع ویروس جدید کرونا را می توان در ھمچنین ، بھ روز ترین اطالعات در م ضمیمھ شده است. اعالمیھاین 
CDC .یافت  

در طول فصل زمستان ، ویروس ھای دیگری کھ باعث بیماری تنفسی می شوند شایع ھستند. موارد احتیاطی کھ برای جلوگیری 
از سرماخوردگی ، آنفوالنزا و سایر بیماریھای تنفسی توصیھ می شود شامل رعایت روش صحیح تنفسی و بھداشت دست است: 

 شاندن دھان ھنگام سرفھ و عطسھ ، شستن مکرر دستھا و ماندن در منزل در ھنگام بیماری.پو 

ژانویھ ، وزارت  29اگر در مورد حضور فرزندتان در مدرسھ سؤالی دارید ، لطفاً مستقیماً با مدرسھ تماس بگیرید. از روز 
ی و عالئم  ویروس جدید کرونا در دسترس خواھد بھداشت یک خط اطالعاتی را در ساعات کاری برای سؤاالت مربوط بھ بیمار

 است.  3511-267-703. شماره تلفن تماس گذاشت 

این یک وضعیت در حال تحول است و دائما در حال بررسی مجدد می باشد. اگر اوضاع در فیرفکس کانتی تغییر کند ، اطالعات 
  بھ اشتراک گذاشتھ می شود. FCPSبیشتر با جامعھ 
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