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مدارس بفالو العامة( )BPSفايروس كورونا  (COVID-19) ٢٠١٩التدابير والبروتوكوالت
فيما يلي بعض الجوانب المهمة في إعدادنا وتخطيطنا المتعلق بمرض  COVID-19المتغير باستمرار.
الدفاع األول ضد االصابة يستلزم أن يسود الهدوء والحس السليم .
مسوؤلو الصحة المحلية والوالية


نحن نعمل عن كثب مع جميع مسؤولي الصحة المحليين و على مستوى الوالية  ،وكذلك
وزارة التعليم في والية نيويورك.

خطط السالمة في حاالت الطوارئ



يتم تدريب جميع مديري المدارس سنويًا على خطة استجابة للطوارئ في المنطقة التعليمية
والمدرسة .وقد قام المسؤولون بدورهم بتدريب جميع الموظفين على هذه الخطط.
يجب على كل فصل دراسي في المنطقة التعليمية االحتفاظ بمستندات االستجابة للطوارئ
المدرسية (المجلد األحمر) الستخدامها في جميع حاالت الطوارئ  ،بما في ذلك حاالت
الطوارئ المتعلقة بالصحة.

خطة اإلبالغ عن التغيب  /المرض


ستعرض الممرضات في مدارسنا أي حاالت شبيهة باألنفلونزا يشاهدونها في المدرسة،
وستسجل األعراض ،وتقدم توصيات للعودة إلى المنزل أو زيارة الطبيب ،ثم إجراء المتابعة مع
مراعاة قوانين  HIPPAو. FERPA
نشجع بشدة األشخاص الذين ال يشعرون بحالة جيدة على البقاء في المنزل.



توصي وزارة الصحة في مقاطعة إيري بما يلي :يجب على األفراد الذين يعانون من األعراض و
ربما سافروا إلى المناطق المثيرة للقلق ،أو الذين كانوا على اتصال مع شخص سافر إلى هذه
المناطق  ،االتصال بمقدم الرعاية الصحية قبل طلب العالج شخصيا.



خطة التنظيف و التعقيم
 سيتم االحتفاظ بأدوات توزيع مطهر األيدي على الجدران  ،في جميع الفصول الدراسية واالماكن
العامة.
 سنحتفظ بمخزون من المطهر واسع الطيف ذو القدرة على قتل الجراثيم بفعالية تستمر لمدة
 ٤٨ساعة  ،وسيتم تنظيف المدارس بدقة مرتين في األسبوع.


تم توفير المناديل المعقمة التي تحتوي على محلول بيروكسيد للمدرسين بتركيز  ٪ ٠,٥في
الفصول الدراسية والمكاتب البعيدة.



ستحتوي جميع الحمامات على مياه جارية ساخنة وإمدادات وفيرة من الصابون.



لقد طلبنا ما يكفي من اللوازم لتجاوز السنة الدراسية.

خطة خدمات الطعام


سنستمر في تطبيق تقنيات السالمة والصر الصحي الخاصة بخدمة تقديم الطعام في
المدرسة وفي مخازن التموين علﯽ المستوﯾات األﮐثر صرامة.



موظفو الخدمات الغذائية الذين ال يشعرون بحالة جيدة ال يحضرون إلى العمل.

خطة النقل المدرسي


قامت كل من شركتي النقل  First Student Incو  NFTAبتحديث خطط التعقيم للتخفيف من
انتشار الجراثيم على األسطح التي تم لمسها عادة في الحافالت .

خطة االنصراف من المدرسة و خطة إغالق المدرسة


سنعمل بشكل وثيق مع وزارة التعليم في الوالية ووزارة الصحة في مقاطعة إيري للحصول على
إرشادات حول متى و ما إذا كان من المناسب صر الطالب من المدرسة أو إغالقها مع إشعار
مسبق.



يعمل فريق تقنية المعلومات لدينا مع فريق المناهج والتدريس لوضع خطط متعددة لتوفير الموارد
التعليمية في حالة إغالق المدارس بما في ذلك التعليم اإللكتروني والمواد التي يتم اخذها إلى
المنزل.
خطة السفر الخاص و السفر المتعلق بالعمل



يقدم الموظفون أي و جميع الطلبات والمعلومات المتعلقة بسفر الطالب واألسر (من الرحالت
الميدانية  ،إلى سفرات عطلة الربيع  ،إلى المؤتمرات).



سيقرر المشر ما إذا كان سيتم إلغاء أو تأجيل سفرات المدرسة والمنطقة التعليمية وف ًقا
إلرشادات الصحة الرسمية المح ّ
دثة.



سيتم مشاركة اإلخطارات مع مسؤولي الصحة لتقييم وتحديد و  /أو ضرورة السفر و  /أو إمكانية
الحجر الصحي (١٤يو ًما) عند العودة.

خطة االتصاالت


سنوفر تحديثات أسبوعية للعائالت والموظفين والمجتمع باستخدام وسائل متعددة مثل موقع
المنطقة التعليمية ،و الرسائل الصوتية االلية ،ورسائل البريد اإللكتروني ،و النشرات االعالمية ،و
الرسائل النصية.



سنشارك على نطاق واسع المعلومات والتوصيات في الوقت المناسب ونحن نتلقاها من
المهنيين الصحيين والوكاالت ذات الصلة.



سيكون هناك تحديثات منتظمة من خدمات دعم الطالب وحتى مديري المدارس.

