
 يشار والذي ، COVID-19 بالتطورات حول الفايروس والموظفين العائالت بتزويدلو التعليمة افب منطقة تلتزم
 إصابتهم ثبت قد نيويورك مدينة في أشخاًصا أو شخًصا أن يبدو،  حاليا. كورونا فيروس باسم عادة إليه

 األميركيين من العظمى الغالبية أن يؤكد( CDC) األمراض على السيطرة مركز أن من الرغم على ،بالفيروس
 .للتعرض منخفضة مخاطر لديهم

 ىعل نعمل نحن". "تغيرال سريعة صورة هذه: "إيري مقاطعة في الصحة مفوض ، بورستين جيل الدكتور وقال
 الوفب المصدر". )واليةال ومع الصحية الرعاية مقدمي مع ، شركائنا ومع داخليًا ، مستمر بشكل ، يوم كل هذا
 (Buffalo News 2-27-20  .نيوز

 أنب تفيد والتي األمراض لمكافحة األمريكية المراكز عن الصادرة األخيرة اإلعالنات إلى بالنظرو  ، حال على اية
 لوماتالمع بعض مشاركة أردنا فقد - بانتظام عنها اإلبالغ يتم األنفلونزا حاالت وأن - ينتشر قد كورونا فيروس

 يف للمساعدة اتخاذها يمكنك التي الخطوات وكذلك التعليمية المنطقة تتخذها التي الخطوات حول اإلضافية
 .الفيروسات انتشار منع

 ليمسؤو قبل من جديدة إرشادات أو معلومات توفير بحيث هذه االنترنيت صفحة تحديث سيتم
 .صحية تعليمية بيئة على للحفاظ مًعا نعمل ونحن وشراكتك دعمك على نشكرك .العامة الصحة

 

 BPS  مدارس بفلو العامة تفعل ماذا

والية  في العامة الصحة وإدارة العامة للصحةايري  مقاطعة مع منتظم اتصال على  BPSلو العامة امدارس بف
 راضاألم على السيطرة ومراكز الكيانات تلك من الممارسات وأفضل التوجيهية المبادئ نتبع ونحن ، نيويورك
(CDC) اواالنفلونز كورونا فيروس ذلك في بما ، العامة الصحةمتعلقة ب مخاوف على بالرد األمر يتعلق عندما. 

 حالة في. والوالية المقاطعة في الصحة مسؤولي مع الوضع مراقبة في  BPS ستستمر مدارس بفلو العامة
 إرشادات أي وتتبع (CDC) و والية نيويورك إلى المنطقة ستنتقل ، نيويوركوالية االصابات في  حالة تغيير

 .محدثة

 
 فعله تستطيعالذي  ما
 

 يف للمساعدة عائلتك مع المفضية الى الصحة الجيدةالعادات  تفقد. ابه القيام يمكنك بعض االشياء هناك
 :يروساتالف انتشار لتقليل اليومية الروتينية الوقائية اإلجراءات بعض على األمثلة من. سالمتها على الحفاظ

 
 مريض، ال يحضر الى المدرسة الموظف أو الطالب كان إذا 

 بمنديل أو بالجزء العلوي من ذراعك  العطس أو السعال فمك عند غطي  

 ذو االساس اليدين معقم استخدم. األقل على ثانية عشرين لمدة والصابون بالماء مرارا يديك اغسل 

 لم إذا الطبي الكحول من األقل على ٪60 نسبة على يحتوي والذي الطبي الكحول على المعتمد

 .والماء الصابون يتوفر

 مغسولة غير بأيدي وفمك وأنفك عينيك لمس تجنب. 

 المرض من يعانون الذين الناس مع الوثيق االتصال تجنب. 

 متكرر بشكل مستل التي واألسطح األشياء وتطهير بتنظيف قم. 

 

 اكثر معلومات

 :موثوقةمختصة و  مصادر من والوضع الفيروس هذا حول معلومات عن وابحث اطالع على كن
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