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عزيزي فرانكلين األسر وأعضاء هيئة التدريس  /الموظفين،
أكتب برسالة متابعة إلى رسالة  28فبراير  2020إلى المجتمع .وكمقاطعة ،ما زلنا على علم باالستشارات الصحية التي تصدرها مراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها ،ووزارة الصحة العامة في ماساتشوستس ،وإدارة التعليم االبتدائي والثانوي ،وغيرها الوكاالت .كما نواصل التواصل داخليًا بين اإلداريين
والمعلمين وقسم الصحة المحلي وقائد ممرضة المدرسة وطبيب المدرسة االستشاري .يراقب طاقم التمريض المرض داخل جسم الطالب وهم على استعداد للرد
بشكل مناسب .وال تزال استجابتنا تتماشى مع توجيهات الوكاالت.
وتواصل وزارة الصحة العامة اإلبالغ بأن الخطر المباشر على عامة الجمهور ال يزال منخفضا ً .مدينة
وقد وضعت فرانكلين بوابة كورونافيروس ،حيث يمكن للجمهور الوصول إلى أحدث المعلومات:
portal-information-virus-alerts/corona-department/urgent-https://www.franklinma.gov/health
وما زلنا متيقظين بشأن الحفاظ على بيئة مدرسية نظيفة .ويشارك القيمون لدينا في التنظيف المنتظم للمدارس ،كما يفعلون بشكل روتيني خالل موسم البرد
واالنفلونزا .كما أنها زادت من هذا التنظيف المنتظم مع تنظيف إضافية وتطهير األسطح الصلبة .كما حرصوا على أن تكون محطات التعقيم اليدوي ،الموجودة
في جميع المدارس ،ممتلئة وقابلة للتشغيل .وما زلنا نعزز بقاء الطالب والموظفين المرضى في منازلهم.
علمنا خالل عطلة نهاية األسبوع أن اثنين من الموظفين ،الذين ال تظهر عليهم أعراض ،قد طلب منهم
الحجر الصحي الذاتي بعد أن حضر وظيفة مع شخص اختبار إيجابية ل .19-COVIDيعمل أحد الموظفين في مدرسة هوراس مان المتوسطة وواحد هو
بديل تم تعيينه في مدرسة آني سوليفان المتوسطة .وقد سعينا إلى الحصول على توجيهات من وزارة التنمية البشرية في هذا الشأن ،ونحن مطمئنون إلى أننا
لسنا بحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية في هذا الوقت .من وفرة من الحذر  ،تم استدعاء موظفي االحتجاز يوم األحد إلجراء جولة إضافية من التنظيف والنظافة
لكل من مدرسة هوراس مان المتوسطة ومدرسة آني سوليفان المتوسطة  ،وكذلك المساحات المشتركة المشتركة مع أوك سانت االبتدائية وكيلر المدارس
االبتدائية.
وفي وقت سابق من هذا األسبوع ،حث الحاكم بيكر المدارس على إلغاء الرحالت الميدانية الربيعية الدولية .فرانكلين ليس لديها حاليا رحلة إلى الخارج المخطط
لها في الربيع; ومع ذلك ،لدينا رحلة إلى سويسرا وألمانيا المخطط لها في الصيف .في هذا الوقت ،لم نلغي خطط السفر ولكننا ال زلنا على علم بإرشادات اإللغاء
حول السفر الدولي الصيفي ،وكذلك السفر المحلي واإلقليمي والوطني .كما أننا ما زلنا على علم بأي توجيهات تصدر تتعلق بالتجمعات الكبيرة.

"القدر ليس مسألة صدفة ،إنها مسألة اختيار"
تكافؤ الفرص صاحب العمل

مما ال شك فيه ،األطفال يسمعون الكثير عن الفيروس التاجي .قد يكون هذا المورد من المساعدة لك في معالجة األسئلة التي قد يطرحونها:
-to-talk-to-new/how-s-circle.org/what-https://www.open
coronavirus-about-kids
للتذكير ،إليك بعض االحتياطات العامة التي يجب أن نتخذها جميعًا 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 ممكنا ً.
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.

مرة أخرى ،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.
متطورا نتابعه عن كثب .سنبقيكم على اطالع بالتحديثات والمعلومات التي تصبح متاحة لنا .نحن
ال يزال فيروس كورونا الرواية ( )nCoV-2019وض ًعا
ً
نواصل البحث عن المعلومات ،ومشاركتها حسب االقتضاء ،واتباع جميع المبادئ التوجيهية الموصى بها لضمان سالمة طالبنا وموظفينا ،ونحن ملتزمون
التزاما عميقا برفاههم.
مع خالص التقدير،

سارة أهيرن .Ed.D ،المشرف على
المدارس

