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عزيزي فرانكلين األسر وأعضاء هيئة التدريس  /الموظفين،
نحن ندرك أن العديد من العائالت والموظفين لديهم مخاوف وأسئلة تتعلق بأخبار تفشي فيروس كورونا الرواية ( )nCoV-2019وكيف يمكن أن
يؤثر على مدارسنا ومجتمعنا المحلي .وكمنطقة ،ما زلنا على علم باالستشارات الصحية التي تصدرها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها،
ووزارة الصحة العامة في ماساتشوستس ،وإدارة التعليم االبتدائي والثانوي وغيرها من الوكاالت.
وفي حين أن هذا يشكل مصدر قلق على الصحة العامة ،فإن مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ووزارة الصحة والصحة العامة
يواصالن اإلبالغ عن أن الخطر المباشر على عامة الجمهور ال يزال منخفضا ً في هذا الوقت .كما هو الحال مع عدوى البرد واإلنفلونزا الموسمية،
يتم نصحنا بتعزيز االحتياطات العامة التي يجب علينا اتخاذها جمي ًعا للتمتع بصحة جيدة:
•
•
•
•
•

ممارسة نظافة اليد الجيدة .اغسل يديك في كثير من األحيان وبدقة بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل .تجنب لمس العينين
واألنف والفم بأيدي غير مغسولة .استخدام مطهر اليد القائم على الكحول عندما الصابون والماء غير متوفرة.
عند السعال والعطس ،قم بتغطية الفم واألنف بمنديل .يمكنك أيضا السعال أو العطس في كمك .رمي األنسجة المستخدمة في سلة
المهمالت وغسل يديك على الفور بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل.
تجنب مشاركة كؤوس الشرب أو األكواب أو أواني األكل أو األطباق أو المناشف أو غيرها من األشياء .غسل هذه العناصر جيدا
مع الصابون والماء بعد االستخدام.
تجنب االتصال الوثيق مع األشخاص المرضى كلما كان ذلك ممكناً.
ممارسة عادات صحية جيدة أخرى :تنظيف وتطهير األسطح التي لمست في كثير من األحيان في المنزل أو العمل أو المدرسة ،
خاصة عندما يكون شخص ما مريضًا .احصل على الكثير من النوم ،وكن نشي ً
طا بدنيًا ،وتدبر التوتر ،واشرب الكثير من السوائل،
وتناول الطعام المغذي.

يرجى إبقاء األطفال في المنزل من المدرسة عندما يكونون مرضى .إذا كان طفلك يعاني من أي من األعراض التالية ،يرجى االحتفاظ به في
المنزل من المدرسة :درجة حرارة أكبر من  ،100والسعال ،والقيء ،واإلسهال ،وأي طفح جلدي لم يتم تشخيصه بعد من قبل الطبيب ،والعين حكة
حمراء أو وردية ،و  /أو الصرف الصحي من العين ،وأي مرض معدي مثل جدري الماء ،والتهاب الحلق العقدي أو االنفلونزا .كما نطلب من
الموظفين البقاء في منازلهم عندما يكونون مرضى من أجل منع انتشار العدوى.
موظفو المدرسة يستجيبون وفقا لتوجيهات الوكالة .يراقب طاقم التمريض المرض داخل جسم الطالب وهم على استعداد للرد بشكل مناسب  ،وفقًا
لتوجيهات  .MA DPHأمضى قسم المرافق المدرسية لدينا وقتًا إضافيًا خالل عطلة فبراير لتنظيف مدارسنا بعمق  ،كما نفعل عادة خالل موسم
البرد واالنفلونزا .وسوف تستمر في توخي الحذر حول تنظيف األسطح التي لمست في كثير من األحيان.
القدر ليس مسألة صدفة ،بل هو مسألة
اختيار 'تكافؤ الفرص صاحب العمل
وال يوصي مسؤولو الصحة العامة باستخدام األقنعة أو القفازات في األماكن العامة .في هذا الوقت ،ال توصي السلطات الصحية االتحادية بأن تلغي
المدارس الفصول الدراسية .إذا أصبح إغالق المدرسة أو الفصل ضروريًا  ،فنتبع نفس اإلجراءات لممارسات اإللغاء لدينا بسبب الطقس العاصف
 ،والتي يمكن العثور عليها هنا:
 https://www.franklinps.net/sites/franklinmaps/files/uploads/inclementمعلومات الطقسpdf.

فيروس كورونا الرواية ( )nCoV-2019هو وضع متطور نتابعه عن كثب .سنبقيكم على اطالع بالتحديثات والمعلومات التي تصبح متاحة لنا.
نحن نتبع جميع اإلرشادات الموصى بها لضمان سالمة طالبنا وموظفينا  ،حيث أننا ملتزمون تما ًما برفاههم.
مع خالص التقدير،
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