أسئلة وأجوبة حول فيروس الكورونا في منطقة إرفاين التعليمية الموحدة
يرجى المالحظة :بما أن منطقة مدرسة إرفاين الموحدة تتلقى معلومات جديدة من وكالة مقاطعة أورانج للرعاية الصحية ومراكز السيطرة على
األمراض والوكاالت األخرى  ،فسيتم تحديث هذه األسئلة الشائعة في أقرب وقت ممكن.
( آخر تحديث 28 :يناير)2020

فهرس األسئلة:










ما هو فيروس الكورونا وكيف ينتشر؟
كانت هناك حالة مؤكدة من فيروس الكورونا في مقاطعة أورانج .هل يجب على  IUSDإغالق المدارس؟
نظرا لوجود فترة مدتها من  14-2يو ًما -حيث يمكن أن تظهر األعراض  -هل يجب إغالق المدارس لمدة أسبوع؟
ً
إذا تغير الوضع أو التوصيات الصحية  ،فكيف سيعرف عنها اآلباء في IUSD؟
ما الذي يمكن للعائالت فعله لمنع انتشار فيروس الكورونا؟
ما هي إرشادات  IUSDللطالب أوالموظفين المرضى؟
ما اإلجراءات اإلضافية المقامة لمنع انتشار فيروس الكورونا؟
هل يجب على الطالب والموظفين ارتداء األقنعة؟
أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

س :ما هو فيروس الكورونا وكيف ينتشر؟
ج :وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض ( ، )CDCتم اإلبالغ عن أول حاالت معروفة من  - nCoV-2019اختصار لـ " 2019فيروس
الكورونا الجديد" – في شهر ديسمبر في مدينة ووهان الصينية .فيروسات الكورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب أمراض
الجهاز التنفسي التي تتراوح بين نزالت البرد الشائعة وأمراض أكثر شدة مثل فيروس الميرس ( .)MERSيعد فيروس الكورونا الجديد  -الذي
يظهر غالبًا باسم " - "nCoVساللة جديدة لم يتم تحديدها من قبل في البشر.
وفقًا لوكالة الرعاية الصحية لمقاطعة أورانج ( ،)OCHCAينتشر فيروس كورونا  ،على غرار األمراض األخرى مثل األنفلونزا والبرد الشائع
 ،من خالل السعال أو العطاس من قبل أولئك المصابون به مسبقا ً .يمكن أن تشمل األعراض الحمى والسعال وصعوبة التنفس .قد تظهر
األعراض بين  14-2يوما ً من التعرض .عموما ً تتحلل هذه األعراض ولكن في بعض األحيان يمكن أن يسبب فيروس الكورونا أمراض الجهاز
التنفسي السفلي (القصبة الهوائية والرئتين) مثل اإللتهاب الرئوي أو إلتهاب الشعب الهوائية ،خاصة في كبار السن أو األشخاص الذين يعانون من
ضعف في جهازالمناعة.
يبلغ مكتب ( (OCHCAأن خطر إصابة تالميذ المدارس في مقاطعة أورانج ضئيل للغاية .معظم مرضى فيروس الكورونا لديهم أعراض
خفيفة .على الصعيد الدولي  ،كان للمرض تأثير بالغ بشكل أساسي على البالغين وهم المرضى المسنين وأيضا ً الذين لديهم حاالت مسبقة.

س :كانت هناك حالة مؤكدة من فيروس الكورونا في مقاطعة أورانج .هل يجب على  IUSDإغالق المدارس؟
ج :تتبع  IUSDإرشادات وكاالت الخبراء مثل وكالة مقاطعة أورانج للرعاية الصحية ( )OCHCAومراكز السيطرة على األمراض
( .)CDCسوف نستمر في مراقبة هذا الوضع والعمل عن قرب مع الوكاالت المناسبة.

في هذا الوقت  ،ال ينصح بأي احتياطات خاصة عدا أولئك الذين زاروا مدينة ووهان الصينية والذين أصيبوا بحمى مع سعال أو ضيق في
التنفس خالل  14يو ًما من السفر  ،أو كانوا على اتصال بشخص يشتبه في إصابته بفيروس الكورونا الجديد .يجب على هؤالء األفراد البقاء في
المنزل واالتصال بمزود الرعاية الصحية على الفور .إذا لم يتوفر لدى األفراد الرعاية الصحية أو إذا احتاجوا رؤية طبيب المستشفى ،ال يجب
عليهم الذهاب مباشرة إلى المستشفى .وإنما يجب عليهم اإلتصال بغرفة الطوارئ للحصول على التعليمات قبل الدخول.
أصدرت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس البيان التالي " ،ال يوجد أي خطرمباشر لعامة الناس ،وال يستلزم اتخاذ احتياطات خاصة،
مؤخرا ،إذا لم يكن لديهم أعراض مرض تنفسي".
ويجب عدم استبعاد األشخاص من األنشطة بناءا ً على جنسهم أو بلدهم األصلي أو سفرهم
ً

نظرا لوجود فترة مدتها من  14-2يو ًما  ،حيث يمكن أن تظهر األعراض  ،هل يجب إغالق المدارس لمدة أسبوع؟
سً :
ج :إن IUSDغير قادرة على معرفة من الذي يتعرض ألي مرض أو متى ولهذا السبب نحن نتبع المبادئ التوجيهية من وكاالت الخبراء مثل
مراكز السيطرة على األمراض ( )CDCووكالة مقاطعة أورانج للرعاية الصحية ( .)OCHCAبدالً من التوصية بإلغاء النشاطات المدرسية
والعامية  ،في هذا الوقت ،تطلب هذه الوكاالت من األشخاص الذين سافروا إلى منطقة ووهان في الصين أو الذين ربما تعرضوا للفيروس وتبيّن
لديهم األعراض ،مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس  ،في البقاء في منازلهم.
على وجه التحديد  ،نصح مركز السيطرة على األمراض ( )CDCو ( )OCHCAالمسافرين الذين كانوا في ووهان ،الصينية والذين أصيبوا
بحمى مع السعال أو ضيق التنفس في غضون  14يو ًما من السفر أو تواصلوا بشخص يشتبه في إصابته بفيروس Novel Coronavirus
الكورونا الجديد في البقاء بالمنزل واستدعاء مزود الرعاية الصحية على الفور .إذا لم يكن لدى األفراد موفر رعاية صحية أو إذا احتاجوا إلى
فحصهم في المستشفى  ،فال يجب عليهم الذهاب مباشرة إلى المستشفى .يجب عليهم االتصال بغرفة الطوارئ للحصول على التعليمات قبل الدخول.

س :إذا تغير الموقف أو التوصيات الصحية  ،فكيف سيعرف أولياء أمور IUSDفي ذلك؟
ج :على الرغم من أن وكالة مقاطعة أورانج للرعاية الصحية ( )OCHCAقد أبلغت أن الخطر على أطفال المدارس في مقاطعة أورانج هو قليل،
تتواصل  IUSDمراقبة هذا الموقف عن قرب والعمل بشكل تعاوني مع الوكاالت المناسبة .في حالة وجود أي توصيات جديدة من مراكز السيطرة
على األمراض أو وكالة  OCHCAأو وكاالت الخبراء األخرى  ،سوف تقوم المقاطعة على الفور بإبالغ عائالت وموظفي  .IUSDيمكنك زيارة
موقع  Stay Connected to IUSDللحصول على معلومات حول كيفية تلقي االتصاالت من .IUSD

س :ما الذي يمكن للعائالت فعله لمنع انتشار فيروس الكورونا؟
ج :تحث  IUSDمجتمعنا على اتباع العادات الصحية لوكالة  CDCالمبينة في البريد اإللكتروني المبعث من مدير المنطقة التعليمية السيد
 ،Superintendent Walkerوالتي هي المفتاح في الوقاية من األمراض  ،بما في ذلك فيروس الكورونا .وفقًا لمركز السيطرة على
األمراض  ،إذا كنت تعاني من الحمى وأعراض مرض الجهاز التنفسي  ،مثل السعال أو صعوبة التنفس أو ضيق التنفس عليك:
 البقاء في المنزل من المدرسة  /العمل إذا كنت تعاني من األعراض
 غسل يديك وتناول الكثير من السوائل
 تغطية فمك عند السعال ،وتجنب التواصل الوثيق مع اآلخرين




اإلتصال بالطبيب الخاص بك لتحديد موعد معه
مؤخرا إلى هذه المدينة ،في غضون 14
سافر
شخص
مع
وثيق
اتصال
على
كنت
أو
إذا كنت قد سافرت إلى مدينة ووهان الصينية ،
ً
زود للرعاية الصحية أو إذا كنت
يو ًما قبل ظهور األعراض  ،عليك البقاء في المنزل وإخطار طبيبك الخاص بك .إذا لم يكن لديك م ّ
بحاجة إلى الفحص في المستشفى  ،فال تذهب مباشرة إلى المستشفى ،يرجى االتصال بغرفة الطوارئ للحصول على التعليمات قبل
الدخول.

س :ما هي إرشادات  IUSDللطالب أوالموظفين المرضى؟
ج :يجب على الطالب والموظفين اتباع هذه اإلرشادات الخاصة للبقاء في المنزل إذا عنده:
 درجة حرارة  100درجة أو أعلى
 يجب أن يكون الطالب خاليًا من الحمى دون تناول أدوية تخفّض الحمى (مثل تايلينول أو موترين) لمدة  24ساعة على األقل قبل
العودة إلى المدرسة
 القيء و /أو اإلسهال .قد يعود الطالب إلى المدرسة بعد  24ساعة من آخر دورة
 السعال المستمرأوالصفيرأوضيق التنفس
 مرض معدي مشتبه به (مثل جدري الماء)
 االلتهابات المشتبه فيها
 طفح من أصل غير معروف  -قد يعود الطالب إلى المدرسة عند تلقي إذن كتابي من مزود الرعاية الصحية أو الطبيب
 يجب على الطالب البقاء في المنزل لمدة  24ساعة األولى من العالج بالمضادات الحيوية

س :ما اإلجراءات اإلضافية المقامة لمنع انتشار فيروس الكورونا؟
ج :باإلضافة إلى مجهود التعليم العام لدعم العادات الصحية ولتقديم إرشادات حول الوقت الذي يجب فيه على األفراد البقاء في منازلهم  ،تقوم
المطارات في الواليات المتحدة اآلن بفحص دخول المسافرين من مناطق معينة بحثًا عن أعراض العدوى التنفسية .على المستوى المحلي  ،كلما
نعلم أكثر ،تراقب  IUSDالموقف عن قرب وتعمل مع فريق الخدمات الصحية التابعة لمقاطعة أورانج ووكالة الرعاية الصحية في مقاطعة
أورانج .في حالة توفر أي معلومات جديدة أو تغيير التوصيات من وكاالت الخبراء ،ستبقي  IUSDأسرنا وموظفينا على اطالع .قم بزيارة موقع
 Stay Connected to IUSDللحصول على معلومات حول كيفية تلقي االتصاالت من .IUSD
في الصين  ،نفذّت مدينة ووهان والمناطق المجاورة قيود مفروضة للسفر.

س :هل يجب على الطالب والموظفين ارتداء األقنعة؟
ج :في هذا الوقت  ،يقول مسؤولوا الصحة العامة أنه ليست هناك حاجة الرتداء أقنعة الوجه في الواليات المتحدة .ومع ذلك  ،كإجراء وقائي ،
يسمح للطالب بإرتداء أقنعة الوجه في مدارس  IUSDحسب الرغبة .يرجى المالحظة :يجب على طالب ( IUSDالمرضى) اتباع إرشادات
 IUSDالصحية.

س :أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

ج :لمزيد من المعلومات والتحديثات  ،قم بزيارة صفحة الويب الخاصة بـ  -Coronavirusفيروس الكورونا -على موقع Orange
County Health Care Agency

