
 )COVID-19معلومات حول فیروس كورونا (

 

العالمي  یة ونحن نراقب تفشي فیروس كوروناعن كثب مع وكاالت الصحة العامة المحل تشیري كریكتعمل مدارس 

)COVID-19وإدارة  كاونتي ھیلث ). لقد تابعنا وسنستمر في اتباع اإلرشادات التي قدمتھا وزارة الصحة في مقاطعة تراي ،

) (مراكز مكافحة األمراض) فیما یتعلق بـ CDCالصحة العامة والبیئة في كولورادو ، ومركز السیطرة على األمراض (

COVID-19. 

 

مدارس إن أولویتنا الرئیسیة ھي ضمان سالمة وصحة ورفاھیة طالبنا والموظفین. نرید تقدیم معلومات حول كیفیة مراقبة

 تفشي محتمل قد یؤثر على مجتمعنا.لفیروس كورونا وكیف نستعد ل تشیري كریك 

للخدمات الصحیة ، والمجلس االستشاري  CCSDبلجنة تخطیط نشطة ، تضم أعضاء من فریق  مدارس تشیري كریك تحتفظ 

، وھي تتضمن  تفشي ال ھذاالطبي للمنطقة وأعضاء فریق قیادة المنطقة. لدینا خطة لألمراض المعدیة والوباء والتأھب لمواجھة

 .COVID-19اآلن إرشادات حدیثة تتعلق بـ 

 نحن ندرك أن الموقف متغیر ، وھذا ھو السبب في أننا نراقب باستمرار إرشادات الصحة العامة الوطنیة والمحلیة.

 
 ما الذي تقوم بھ مدارس تشري كریك

 
 

نرید مشاركة بعض التحدیثات حول اإلجراءات ل استمرار مدارس تشیري كریك في مراقبة وضع فیروس كورونا ، ظفي 
 :الوقائیة التي نتخذھا حالیًا

 
على األقل من الكحول لجمیع المدارس ومرافق المدارس. وضعت  60زودت مدارس تشیري كریك مطھر الید بنسبة ٪  

ونھا من المطھرات موزعات في المداخل الرئیسیة وفي جمیع الفصول الدراسیة. زادت مدارس تشیري كریك أیًضا من مخز
 .الیدویة والصابون والقفازات وغیرھا من اللوازم والمعدات الالزمة للتنظیف والتطھیر

 
تم وضع الالفتات في جمیع المدارس والمنشآت المحلیة لتذكیر الطالب والموظفین والزوار بأفضل الطرق لحمایة أنفسھم 

 :واآلخرین
 

o  اغسل یدیك بانتظام 
 

o استخدام مطھر الید 
 

o تجنب المصافحة 
 

o تغطیة السعال والعطس 
 

o الحصول على لقاح االنفلونزا 



 
o البقاء في المنزل عند المرض 

 
أطلقت مدارس تشیري كریك حملة لغسل الیدین لتثقیف الطالب حول أھمیة غسل الیدین كوسیلة لمنع انتشار فیروس كورونا 

  .والعدید من األمراض األخرى
 

تنظیف الجید" بمطھر فعال للغایة حسب الحاجة في المدارس والمرافق المحلیة. كما یتم تنظیف بـ "ال مدارس تشیري كریك تقوم
 .الحافالت وتطھیرھا بانتظام

 
ألغت مدارس تشیري كریك أیًضا جمیع الرحالت الدولیة والخارجیة التي ترعاھا المدارس للطالب والموظفین حتى إشعار 

  .اتخذ لصالح المصلحة العلیا لحمایة صحة ورفاھیة الطالب وأعضاء ھیئة التدریسآخر. لم یكن ھذا قراًرا سھالً ، ولكنھ 

 
 
 

 ابقى على اطالع
 
 

 لمزید من المعلومات

● State public health web page: colorado.gov/cdphe/2019-novel-coronavirus 
● Facebook (facebook.com/CDPHE) and Twitter (@CDPHE) 

● Tri-County Health Department: www.tchd.org  

● CDC web page cdc.gov/coronavirus/2019-ncov 
 

 

 

 و حدتھا  األعراض
 تشمل أعراض فیروسات الجھاز التنفسي ، بما في ذلك فیروس كورونا الجدید ، الحمى والسعال وضیق التنفس.● 

 الرجاء االتصال بمزود الصحة الخاص بك.اذا كنت تعاني من ھذه األعراض ● 
 

 ) والفیروسات التنفسیة األخرىCOVID-19حمایة نفسك من فیروس كورونا (

 

 إذا كنت بصحة جیدة:

https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus
http://www.facebook.com/CDPHE
https://twitter.com/cdphe?lang=en
http://www.tchd.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/


تابع روتینك الیومي العادي. ھذا یعني أنھ یمكنك االستمرار في المشاركة في التجمعات العامة مثل العمل أو المدرسة أو • 

 األنشطة االجتماعیة.

 احصل على لقاح األنفلونزا الخاص بك ، والبقاء على اطالع على التطعیمات الروتینیة األخرى في مرحلة الطفولة والكبار.• 

 اغسل یدیك بالصابون والماء أو ، على األقل ، استخدم فرك الیدین بالكحول ، والذي قد یكون أقل فعالیة من الصابون والماء.• 

 ي شخص لدیھ أعراض البرد أو تشبھ أعراض األنفلونزا.تجنب االتصال الوثیق مع أ• 

قم بتنظیف وتطھیر األشیاء واألسطح التي تم لمسھا بشكل متكرر مثل المكاتب والھواتف وأبواب الباب والدرابزین وما إلى • 

 ذلك.

 ان كنت مریضا:

 البقاء في المنزل.● 

 الداخلي.قم بتغطیة السعال والعطس بمندیل أو كم قمیص الكوع ● 

قل فعالیة من ن أقد یكوي لذل ، والكحواعلى ي یحتوي لذا بالمعقم لیدرك اف، ألقل اعلى ن أو ، لصابوء واغسل یدیك بالماا● 

 ء.لمان والصابوا

 تجنب لمس عینیك وأنفك وفمك واغسل یدیك عند القیام بذلك.● 

 شبیھة باإلنفلونزا.تجنب االتصال الوثیق مع أي شخص آخر لدیھ أعراض البرد أو أعراض ● 

 احصل على لقاح األنفلونزا الخاص بك ، واستمر في االطالع على التطعیمات الروتینیة األخرى للطفولة والكبار.● 

قم بتنظیف وتطھیر األشیاء واألسطح التي تم لمسھا بشكل متكرر مثل المكاتب والھواتف وأبواب الباب والدرابزین وما إلى ● 

 ذلك.

 
 


	ابقى على اطلاع

