فيروس كورونا (COVID-19) 2019
إشعار مهم لﻶباء والموظفين
لقد كان مديرو مدارس مقاطعة جيفرسون العامة ) (JCPSعلى اتصال دائم مع إدارة الصحة العامة بمقاطعة لويسفيل )  (LMDPHWبشأن مرض
فيروس كورونا  (COVID-19) 2019للتأكد من أننا نتخذ كافة الخطوات اﻻحتياطية لمنع انتشار الفيروس.
ﻻ توجد حاﻻت إصابة مؤكدة في مقاطعة جيفرسون.
للحصول على أحدث المعلومات من مراكز مكافحة اﻷمراض واتقائها بشأن  ،COVID-19تفضل بزيارة هذا الموقع:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
ما تحتاج إلى معرفته
إن  COVID-19هو نوع من أنواع الفيروسات التي تسبب أمراضًا متباينة في شدتها ،تتضمن نزﻻت البرد الشائعة وأمراض الجهاز التنفسي
اﻷكثر خطورة.
كيف ينتشر الفيروس؟


السعال والعطس



لمس جسم أو سطح عليه الفيروس ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك قبل غسل يديك



اﻻتصال الشخصي عن قرب ،مثل المﻼمسة أو المصافحة

ما هي أعراض اﻹصابة؟


حمى



ضيق في التنفس




سعال

مرض حاد

ما يمكنني فعله؟


اغسل يديك باستمرار.



استقر في المنزل عندما تشعر بالمرض ،وتشاور مع أخصائي طبي.






ساعد الطﻼب الصغار على غسل أيديهم جي ًدا.

احرص على تغطية أنفك وفمك عند السعال والعطس.

تجنب اﻻقتراب الوثيق من أي شخص يعاني من أعراض شبيهة بالبرد أو اﻹنفلونزا.

إذا كنت قد اقتربت بشكل وثيق من شخص مصاب بأعراض  COVID-19وكان هذا الشخص قد سافر مؤخرً ا ،فيُرجى اﻻتصال بأخصائي
طبي لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى إجراء اختبار أم ﻻ.

إن مدارس مقاطعة جيفرسون العامة ) (JCPSلديها بالفعل خطة أحداث فيروسية وبائية ) (PVEPتفصﱢل عدة خطوات تتخذها المنطقة لحماية الطﻼب
والموظفين .وإننا نريد أن نطلعك دائمًا على تدابيرنا وأن نجيب على أية أسئلة قد تكون لديك .ويرد تفصيل العديد من عناصر اﻹجراءات في خطة أحداث
فيروسية وبائية ) (PVEPفي الملف المرفق.
ومن المهم اﻹشارة إلى أن المنطقة ستواصل العمل مع السلطات المحلية والوﻻئية واﻻتحادية .وإننا نشجعك على التسجيل للحصول على تنبيهات مهمة من
مدارس مقاطعة جيفرسون العامة ) (JCPSعبر  .School Messengerويمكنك اﻻشتراك عن طريق إرسال حرف " "Yإلى .67587
إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول  ،COVID-19يمكنك اﻻتصال بمراكز مكافحة اﻷمراض واتقائها ) (CDCعلى رقم .1-800-232-4636
2019-20 JCPS Pandemic Viral Event Plan, ARABIC

