 4فبراير /شباط2020 ،
CPS)،أعزائي عائلات تلاميذ مدارس كامبريدج العامة (
) لتقديم معلومات محدّثة عن فيروس كورونا المستجد لعام CPSنكتب إلى مجتمع مدارس كامبريدج العامة (
ووهان .2019 ،تم اكتشاف هذا الفيروس الجديد الذي يصيب الجهاز التنفسي (الرئة) لأول مرة في مدينة
بالصين في ديسمبر /كانون الأول .في  1فبراير /شباط ،تم تأكيد الحالة الأولى لفيروس كورونا
المستجد في ولاية ماساتشوستس عندما أصاب المرض أحد سكان بوسطن .هذا الشخص حالياً في عزلة.
الناس الذين يعيشون الخطر على لا يغير هذا الخبر تقييم مسؤولي الصحة الفيدراليين والولائيين بأن
الصحة في و يوصي مسؤوللا ولأن المخاطر منخفضة. ،في ولاية ماساتشوستس والولايات المتحدة منخفض
ولاية ماساتشوستس بإلغاء الأنشطة الجماعية ،بما في ذلك الفعاليات المدرسية.
والاتحادية بمراقبة تفشي المرض هذا وضع آخذ في التطور ،وتقوم وكالات الصحة العامة المحلية والولائية
عن كثب .يمكن الاطلاع على أحدث المعلومات حول هذا الموضوع هنا:
معلومات حول فيروس كورونا المستجد لعام ( 2019مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها)· :
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
·
CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/what-youعلى العامة القيام به (ما يجبshould-do.html
CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.htmlمعلومات للمسافرين ( ·
فيروس كورونا المستجد لعام ( 2019إدارة الصحة العامة في ماساتشوستس):معلومات حول ·
https://www.mass.gov/2019coronavirus
تستطيع القيام بهالذي ما
إننا نمر بذروة موسم نزلات البرد (الأنفلونزا) في ولاية ماساتشوستس ،ويمكن لعائلات مدارس كامبريدج
) المساعدة في منع انتشار الأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى عن طريقCPS:العامة (
تشجيع أفراد الأسرة على تلقي لقاح الأنفلونزا.
تغطية السعال والعطس.
غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون .في حالة عدم توفر الماء والصابون ،استخدم مطهر سائل
نسبة  %60على الأقل من الكحول لفرك اليدين.يحتوي على الكحول ب
إبقاء الأطفال في المنزل عندما يكونون مرضى.

·
·
·
·

إذا كانت لديكم أية أسئلة أو شواغل ،الرجاء الاتصال بمكتب بإدارة الصحة العامة بولاية ماساتشوسيتس،
على رقم الهاتف
6800-983-617.
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