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 أعزائي العائالت،

 
لى آخر لفيروس ناقشت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها هذا األسبوع الخيارات الممكنة لما يمكن أن يحدث إذا كان هناك انتقال محلي من شخص إ

 كورونا المستجد في الواليات المتحدة، بما في ذلك توصيات بشأن أنظمة المدارس التي يجب وضعها بعين االعتبار.

 
د في مدينة نيويورك، في الوقت الحالي، من المهم االستماع إلى الحقائق وعدم االستجابة للخوف. ال يوجد حاليًا أي حاالت إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستج

 ر التي يتعرض لها سكان نيويورك منخفضة.والمخاط

 
ستعتمد التدابير  ك.ومع ذلك، فإن انتقال الفيروس في بلدان أخرى قد رفع مستوى قلقنا، ونحن نستعد الحتمال انتقال العدوى من شخص إلى آخر في مدينة نيويور 

لمرض التي نشهدها في اعلى عدد األفراد المصابين ومدى الشدة العامة النتشار  التي يتم تطبيقها في حالة بدء عمليات انتقال الفيروس محلياً من شخص إلى آخر

مل على مجتمعاتنا مدينتنا. تستعد إدارة الصحة بمدينة نيويورك بحذر لجميع السيناريوهات المحتملة، وسوف نستمر في المراقبة والتواصل بشأن أي تأثير محت

 المدرسية.
 

الوقت الحالي. هذا تدبير شديد يمكن أن يضر بالحياة اليومية، وسيكون قرار تنفيذ مثل هذا التدبير بتوجيهات خبراء الصحة ال توجد خطط إلغالق المدارس في 

 العامة.

 
 يجب على جميع سكان مدينة نيويورك االستمرار في ممارسة تدابير الوقاية من االنفلونزا بما في ذلك:

 

 بستغطية السعال أو العطس بمنديل أو بكم المال •

 غسل يديك بانتظام •

 تجنب لمس وجهك •

 تجنب االتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض •

 لم يفت األوان بعد لذلك -احصل على لقاح األنفلونزا  •

 اتصل بطبيبك وأخبره باألعراض التي تعاني منها وسجل سفرك. ابقى في المنزل إذا كانت لديكم حمى أو تشعر بالمرض. •

 
في  nyc.gov/health)باللغة اإلنكليزية فقط( مرفقة بهذه الرسالة لمزيد من المعلومات، أو القيام بزيارة الموقع اإللكتروني  صحيفة األسئلة المتكررةيرجى قراءة 

 ى تحديثات مهمة.أي وقت للحصول عل

 
 سنواصل التواصل بوضوح مع مجتمعاتنا المدرسية حول جهودنا المستمرة فيما يتعلق بالفيروس كورونا المستجد.

 
 

 

   مع فائق االحترام والتقدير،

                         

   
 

Oxiris Barbotطبيبة ، 
  المفوضة

 إدارة الصحة والسالمة العقلية
 بمدينة نيويورك
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