شعبة العمليات
440 North Broad Street
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 3فبراير /شباط 2021
أعزاءي أهالي طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا،
مع إجراء إصالحات وتحسينات للتهوية في مدارسنا ،فسوف تتغير تقارير التهوية على مستوى المدارس المنشورة على اإلنترنت هنا.
يقوم أفراد طاقم موازنة الهواء المعتمدون بإعادة تجهيز المناطق المتأثرة وتحديث المستجدات في تقارير التهوية مع توفر نتائج جديدة.
ولهذا السبب فإن بعض المدارس التي كانت ذات مستويات إشغال (مستويات عدد من يمكنهم أن يشغلوا الغرفة) صفر في بعض الغرف
أصبحت اآلن تتمتع بتدفق هواء أعلى وأعداد إشغال أعلى.
إليك بعض األمثلة عن العمل الذي تم إنجازه بنجاح خالل األيام القليلة الماضية لدعم تدفق الهواء النقي في المدارس بينما نستعد للترحيب
بأمان بالموظفين والطالب على مراحل التدريس والتعلم بالحضور الشخصي:
●

●

●
●

وفي مدرسة الجنرال فيليب كيرني  ،General Philip Kearny Schoolتم التوصية بمروحة المنزل الميكانيكية التي
توفر التهوية في جميع أنحاء المدرسة ،مما يجعلها تعمل بشكل كامل دون الحاجة إلى مراوح النوافذ .تم إجراء اختبار التوازن
الهوائي في كل غرفة ،وسيتوفر التقرير المحدّث حسب المستجدات في األيام القليلة القادمة.
تم إصالح نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالكامل في مدرسة  Joseph W. Catharineوبالتالي لن تكون هناك
صفرا أو منخفضًا ،ويتم إعداد التقرير المحدّث
حاجة إلى مراوح النوافذ .تم إعادة تجهيز الغرف التي كان عدد اإلشغال فيها
ً
حسب المستجدات.
أنهى المقاولون إصالحات التهوية في  ،South Philadelphia HSوأوصوا ثانية بمروحة عادم (مروحة بخار) كبيرة
تدعم الممرات في المدرسة.
وفي مدرستي  Comegysو  ،Pollockتم تعديل فتحات التهوية في الفصول الدراسية لزيادة توزيع الهواء النقي .تم
إجراء اختبار توازن الهواء الجديد لتحديث مستويات اإلشغال ،وسيتم نشر التقرير هذا األسبوع.

تذكر أن التهوية المناسبة ال تزال تشكل سوى طبقة واحدة من طبقات السالمة التي سوف يكون معموال بها في جميع مباني المنطقة
التعليمية ونحن نستعد للعودة ببطء وأمان إلى التعلم بالحضور الشخصي .وقد أ ّكدت دوائر الصحة في بنسلفانيا وفيالدلفيا ومراكز الوقاية
والسيطرة على األمراض باستمرار األهمية البارزة للعمل وفق عدّة طبقات من األمان  -مثل إجباريّة ارتداء الكمامة  ،التباعد االجتماعي
 ،وتكرار غسل اليدين  -لحماية صحة الجميع ورفاههم أثناء جائحة كوفيد .19-إن العلم واضح .وعندما تكون هذه الطبقات من األمان
معمول بها ووفقها ،فإن خطر انتقال المرض إلى المدارس يصبح منخفضا ً إلى حد كبير.
للتعرف على المزيد حول جهود التهوية التي نبذلها وكل خطط الصحة والسالمة لدينا ،يرجى زيارة الموقع
www.philasd.org/aes.
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