
 
  السادة فریق العمل في مدارس مدینة اإلسكندریة العامة، والعائالت، والمجتمع،

 
) والقلق المتزاید CDCفي إطار االستجابة للتعلیقات العامة الصادرة عن مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا األمریكیة (

حول تخطیط مدارس مدینة اإلسكندریة العامة  بشأن تأثیر فیروس كورونا في مجتمعنا، أردنا مشاركة المعلومات التالیة
)ACPS) بشأن فیروس كورونا (COVID-19.(  تطلب مراكز مكافحة األمراض والوقایة  من مسؤولي المدرسة االستعداد

في ھذا الوقت، ال توجد حاالت مؤكدة لإلصابة بالفیروس في مدینة اإلسكندریة بوالیة فرجینیا  لحدوث تفشي محتمل للفیروس.
عن كثب مع مسؤولي الصحة المحلیین واإلقلیمیین في حالة التأكد من ظھور حاالت فیروس  ACPSتعمل  منطقة العاصمة. أو

COVID-19 .في منطقتنا  
 

مع إدارة الصحة بمدینة اإلسكندریة والمستجیبین األوائل المحلیین لتشكیل لجنة تخطیط فرقة عمل فیروس  ACPSتعاونت 
COVID-19 ونحن نخطط لتقدیم آخر المستجدات أثناء تقدمنا في ھذا التخطیط  لمراقبة ھذا الوضع المتطور. للعمل عن كثب

  والعمل.
 

تراجع إدارة الصحة بمدینة اإلسكندریة خطة االستجابة لألنفلونزا الحالیة لدیھا وإجراء أي تنقیحات ضروریة لالستجابة 
خطط الطوارئ التي سیتم تنقیحھا عند توفر معلومات إضافیة أیًضا  ACPSكما تراجع  .COVID-19لسیناریوھات فیروس 

  .COVID-19حول فیروس 
 

وشركائنا في المدینة یستعدون لجمیع  ACPSال یزال غیر واضح، فإن  COVID-19نظًرا ألن التأثیر الكامل لفیروس 
تعمل الخدمات الصحیة  ول الدراسیة.في ھذا الوقت، ال توصي سلطات الصحة الفیدرالیة بإلغاء المدارس للفص السیناریوھات.

مع المدارس لتوخي الحذر في مراقبة جسد الطالب، وخاصةً في المناطق التي یظھر فیھا  ACPSالمدرسیة التابعة لمدارس 
  األعراض المرتبطة بالفیروس على جسد الطالب.

 
نطلب من الجمیع القیام  ح باتخاذ االحتیاطات.یُنص للتذكیر، فیروسات الزكام واألنفلونزا لیست غیر عادیة خالل فصل الشتاء.

لذا، یُوصى بغسل أیدكم كثیًرا، ومراقبة صحتكم، والرجاء إبقاء أطفالكم الطالب في  بالدور المنوط بھم للبقاء بصحة جیدة.
  المنزل عندما تظھر علیھم أعراض الزكام واألنفلونزا.

 
الصحة بمدینة اإلسكندریة، وإدارة الصحة بوالیة فرجینیا  من إدارة COVID-19تتوفر معلومات إضافیة حول فیروس 

  ومراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا.
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  سنستمر في تزویدكم بالمستجدات طوال ھذه العملیة. شكًرا لكم على مؤازرتكم.
 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

  د. غریغوري سي. ھتشینغز جي آر
اإلسكندریة العامةالمشرف العام، مدارس مدینة   


