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) (for staffالزمالء ،
) (for familiesإلى عائالتنا في منطقة فيالدلفيا التعليمية ،
ال يزال الوضع بالنسبة ل فيروس كورونا يتطور بسرعة في الواليات المتحدة  .أكتب لكم لتقديم تذكيرات مهمة حول ما يمكننا
أن نقوم به جميعًا لنكون على أهبة االستعداد و لتزويدكم بأحدث المعلومات حول التدابير اإلضافية التي نتخذها لدعم صحة
المدارس وبيئات العمل.
في هذا الوقت ال توجد في منطقة فيالدلفيا التعليمية أي حالة مشتبه فيها أومؤكدة لالصابة بفيروس كورونا في المدارس أو
في المكاتب.
إن أهم شيء يمكننا أن نقوم به جمي ًعا لحماية أنفسنا واآلخرين هو االستمرار في ممارسة هذه اإلجراءات الوقائية األساسية :
o
o
o
o

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل
قم بالسعال أو العطس في كوعك أو قم بتغطية أنفك وفمك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس  ،ثم اغسل يديك بعد
ذلك
تجنب لمس وجهك :الفم أو األنف أو العينين
قم بالبقاء في المنزل إذا كنت مريضا

من بين اإلجراءات األخرى التي تتخذها المنطقة التعليمية للحد من انتشار أي فيروس ما يلي :




المزيد من معقمات األيدي ومناديل التطهير المعقمة -يتم تسليم اللوازم للمدارس اليوم  ،الجمعة  6 ،مارس /آذار
وسيتم توفيرها لالستخدام بما يتماشى مع توصيات دائرة الصحة العامة في فيالدلفيا ( . )PDPHيجب أن تكون
المدارس مستعدة لتقوم بتوفير و اتاحة معقم اليدين في المداخل والكافيتريات لالستخدام المتكرر من قبل الطالب
والموظفين والزوار .يمكن للمعلمين والطالب استخدام مناديل التطهير المعقمة في الفصول الدراسية حسب ما تسمح
به االمدادات.
ممارسات تنظيف محسنة  -يتم تحسين بروتوكوالت التنظيف العميق الخاصة بن ا  ،وسيهتم طاقم التنظيف ومهندسو
المبنى بمزيد من العناية لتنظيف وتطهير األسطح الصلبة التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل الدرابزينات  ،مقابض
األبواب  ،و الطاوالت المكتبية والعدادات.

نحن ندرك أن هناك الكثير من عدم اليقين كما أن هناك بعض القلق بشأن فيروس كورونا .يرجى أن تعلموا أننا نأخذ هذا
الوضع على محمل الجد .سنستمر في مراقبة المعلومات الواردة يوميًا من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها
والعمل بشكل وثيق مع مكتب إدارة الطوارئ في مدينة فيالدلفيا و دائرة الصحة للحصول على أحدث المعلومات وتلقي
التوجيهات.
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لسهولة الوصول إلى أحدث المعلومات والموارد حول فيروس كورونا  ،تفضل بزيارةالموقع
 . www.philasd.org/coronavirusسوف أستمر في إطالعكم على خططنا.
بإخالص،
)(Bill signature here
William R. Hite Jr., Ed.D.
المشرف العام
منطقة فيالدلفيا التعليمية
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