
 

 

وس كورونا العالم  PSDمراسلة بخصوص مراقبة منطقة بودري التعليمية )  ( النتشار فير

 

 ،(PSD)السادة أرس منطقة بودري التعليمية 

 

ا هذا األسبوع نصحت فيه
ً
ي الواليات المتحدة أصدرت بيان

ات المجتمع ندرك أن مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ف 

وس كورونا المحلية باإلعداد  ، وال (COVID-19) 9102النتشار مرض فير وس كورونا. عىل الصعيد المحىلي حتى  معروف بفير

ي والية كولورادو.  COVID-19اآلن، لم يثبت وجود حاالت مصابة بمرض 
 ف 

( بصدد وضع خطة PSDومع ذلك، بناًء عىل أفضل الممارسات والتوصيات الصحية الرسمية، فإن منطقة بودري التعليمية )

وس كورونا. ويتعاون موظفو المنطقة التعليمية  من، الممثلون لقطاع الصحة، والمرافق، والسالمة/األ استجابة للتصدي لفير

هم إلنجاز هذا العمل. باإلضافة إىل ذلك، وضعت منطقة بودري التعليمية ) ا PSDوغير
ً
( خطة قوية إلدارة األزمات وفريق

ي حالة حدوث أي حالة طوارئ. ستواصل منطقة بودري التعليمية )
تمثلة ( ممارساتها طويلة المدى المPSDسيتم تفعيله ف 

ها من المناطق داخل مدارس ومنشآت منطقة بودري التعليمية )  لمسها وغير
ي يكير

ي تطهير األسطح التى
 (.PSDف 

ها من التدابير الصحية الالزمة.  ، أو اإلغالقات أو غير ي إجراءات الحجر الصحي
ة انتشار المرض، سنتبع إدارة الصحة ف  أثناء فيى

نا عىل كيفية ضمان سالمة ا ، وكيفية مواصلة الدراسة إذا نشأت أي من هذه الحاالت. سينصب تركير   لطالب والموظفير 

ي منطقة بودري التعليمية )
 .هنا PSDعىل موقع  (PSDتتوفر معلومات حول إجراءات اإلغالق ف 

نت عىل المعلومات التالية منقولة عن اإلدارة الصحية لمقاطعة الريمر.   الرابط وتتوفر المزيد من المعلومات عير اإلنيى

disease/coronavirus-www.larimer.org/health/communicable.  

ا لل  
ً
ي مقاطعة الريمر ووفق

دارة الصحية لمقاطعة الريمر ووالية كولورادو، ال يزال خطر إصابة أغلب السكان ف 

وس:   عرضة للصابة بالفير
ا. وفيما يىلي األشخاص األكير

ً
ي الوقت الحاىلي منخفض

 ووالية كولورادو ف 

 األشخاص الذين سافروا إىل الصير  مؤخًرا 

  خصوا
ُ
وس كوروناالمخالطة اللصيقة لألشخاص الذين ش  باإلصابة بفير

د واألنفلونزا.  ي ذلك نزالت الير
، بما ف  ي هذا الوقت من العام، هناك العديد من مسببات أمراض الجهاز التنفسي

ف 

ي غضون يومير  
وس كورونا الحىم، والسعال، و/أو ضيق التنفس. تظهر األعراض عادة ف  تشمل أعراض اإلصابة بفير

وس.  01إىل   يوًما بعد التعرض للفير

ي تنفيذ الممارسات المهمة نفسها  
فسهم عىل أن -بإمكان أولياء األمور واألوصياء المساعدة عن طريق االستمرار ف 

 كما يفعلون أثناء موسم األنفلونزا.   -ومع أطفالهم 

  غسل اليدين بالصابون والماء 

 تغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس 

 ي يكير لمسها
 تنظيف األسطح واألشياء التى

   ي حالة مرضهم. ُيرجر إبالغ المدرسة إذا كان طفلك بحاجة إىل
ل ف  ي المي  

ل/إبقاء األطفال ف  مالزمة المي  

ي حالة تشخيصهم بنتيجة إيجابية 
ل لظروف المرض، واإلبالغ عن األعراض إن أمكن. ف  ي المي  

البقاء ف 

ا اإلبالغ عن هذه المعلومات. 
ً
 للنفلونزا، ُيرجر أيض

ؤوىلي الصحة عىل المستوى المحىلي والوالية لمراقبة هذا الوضع وسنوفر مراسالت سنعمل عن كثب مع مس

ي حالة توفرها. 
 إضافية ف 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.psdschools.org/schools/safety-and-emergencies/inclement-weather-procedures
https://www.psdschools.org/schools/safety-and-emergencies/inclement-weather-procedures
http://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus


 

 

وس كورونا  ، ُيرجر زيارة موقع مراكز مكافحة األمراض COVID-19للحصول عىل أحدث المعلومات حول مرض فير

 .ncov/index.html-www.cdc.gov/coronavirus/2019 الرابط عىل

 

 مع خالص الشكر والتقدير،

 

 (  PSDمنطقة بودري التعليمية ) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

