
 

 

 الموحدة أسئلة وأجوبة حول فيروس الكورونا في منطقة إرفاين التعليمية 
ين الموحدة تتلقى معلومات جديدة من وكالة مقاطعة أورانج للرعاية الصحية ومراكز السيطرة على ارفمالحظة: بما أن منطقة مدرسة إاليرجى 

 أقرب وقت ممكن.األمراض والوكاالت األخرى ، فسيتم تحديث هذه األسئلة الشائعة في 

 (2020يناير 28) آخر تحديث: 

 

 فهرس األسئلة:
  كورونا وكيف ينتشر؟الما هو فيروس 

  على يجبهل  في مقاطعة أورانج. اكورونالكانت هناك حالة مؤكدة من فيروس IUSD إغالق المدارس؟ 

  هل يجب إغالق المدارس لمدة أسبوع؟ -حيث يمكن أن تظهر األعراض -يوًما  14-2من نظًرا لوجود فترة مدتها 

  في اآلباءعنها إذا تغير الوضع أو التوصيات الصحية ، فكيف سيعرف IUSD؟ 

  كورونا؟الما الذي يمكن للعائالت فعله لمنع انتشار فيروس 

  ما هي إرشاداتIUSD  المرضى؟ الموظفينأوللطالب 

  كورونا؟اللمنع انتشار فيروس  اإلضافية المقامةاإلجراءات ما 

 هل يجب على الطالب والموظفين ارتداء األقنعة؟ 

 أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟ 

 

 كورونا وكيف ينتشر؟الما هو فيروس س: 
 

فيروس  2019اختصار لـ " - nCoV-2019( ، تم اإلبالغ عن أول حاالت معروفة من CDCوفقًا لمراكز السيطرة على األمراض ) ج:

كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب أمراض الفيروسات  ديسمبر في مدينة ووهان الصينية. شهر في –" الكورونا الجديد

الذي  -الجديد كورونا اليعد فيروس  .(MERSالميرس )فيروس الجهاز التنفسي التي تتراوح بين نزالت البرد الشائعة وأمراض أكثر شدة مثل 

 ساللة جديدة لم يتم تحديدها من قبل في البشر. -" nCoVيظهر غالبًا باسم "

 

ينتشر فيروس كورونا ، على غرار األمراض األخرى مثل األنفلونزا والبرد الشائع ، (OCHCAوفقًا لوكالة الرعاية الصحية لمقاطعة أورانج ) 

قد تظهر  يمكن أن تشمل األعراض الحمى والسعال وصعوبة التنفس. .المصابون به مسبقاً س من قبل أولئك ا، من خالل السعال أو العط

ً يوم 14-2 يناألعراض ب الجهاز  كورونا أمراضالتتحلل هذه األعراض ولكن في بعض األحيان يمكن أن يسبب فيروس عموماً  من التعرض. ا

خاصة في كبار السن أو األشخاص الذين يعانون من ، لتهاب الشعب الهوائيةإلتهاب الرئوي أو لقصبة الهوائية والرئتين( مثل اإل)ا التنفسي السفلي

 المناعة.جهازفي ضعف 

 

كورونا لديهم أعراض المعظم مرضى فيروس  تالميذ المدارس في مقاطعة أورانج ضئيل للغاية. صابةإ أن خطر OCHCA))بلغ مكتب ي  

 .ةحاالت مسبق أيضاً الذين لديهمالمرضى المسنين و وهمتأثير بالغ بشكل أساسي على البالغين على الصعيد الدولي ، كان للمرض  خفيفة.

 

 إغالق المدارس؟ IUSD على يجبهل  في مقاطعة أورانج. اكورونالكانت هناك حالة مؤكدة من فيروس س: 
 

( ومراكز السيطرة على األمراض OCHCAإرشادات وكاالت الخبراء مثل وكالة مقاطعة أورانج للرعاية الصحية ) IUSDتتبع  ج:

(CDC.)  مع الوكاالت المناسبة. قربسوف نستمر في مراقبة هذا الوضع والعمل عن  

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/HAozMsCtvsGS13JyGldN6g~~/AAAAAQA~/RgRgDyzUP0Q4aHR0cHM6Ly93d3cuY2RjLmdvdi9jb3JvbmF2aXJ1cy9tZXJzL2Fib3V0L3N5bXB0b21zLmh0bWxXB3NjaG9vbG1CCgAAVPktXsVjFlpSEHJjaGF2ZXpAaXVzZC5vcmdYBAAAAAE~


 

 

 

بحمى مع سعال أو ضيق في  واصيبأ  ية  والذين الصينووهان مدينة أولئك الذين زاروا  عداينصح بأي احتياطات خاصة  الفي هذا الوقت ، 

البقاء في يجب على هؤالء األفراد  .الجديدكورونا البفيروس  إصابتهعلى اتصال بشخص ي شتبه في  واالسفر ، أو كانيوًما من  14خالل التنفس 

ال يجب المستشفى،  رؤية طبيبصحية أو إذا احتاجوا الرعاية اللدى األفراد  يتوفرإذا لم ر. الرعاية الصحية على الفو زودواالتصال بم المنزل

 تصال بغرفة الطوارئ للحصول على التعليمات قبل الدخول.إليجب عليهم اوإنما  لى المستشفى.عليهم الذهاب مباشرة إ

 

لزم اتخاذ احتياطات خاصة، ست، وال يمباشر لعامة الناسخطرال يوجد أي ، " أصدرت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس البيان التالي

 "إذا لم يكن لديهم أعراض مرض تنفسي.، على جنسهم أو بلدهم األصلي أو سفرهم مؤخًرابناءاً عدم استبعاد األشخاص من األنشطة ويجب 

 

 يوًما ، حيث يمكن أن تظهر األعراض ، هل يجب إغالق المدارس لمدة أسبوع؟ 14-2من نظًرا لوجود فترة مدتها س: 
 

نتبع المبادئ التوجيهية من وكاالت الخبراء مثل نحن السبب ولهذا  ألي مرض أو متى من الذي يتعرضعلى معرفة  ةغير قادرIUSDإن  ج:

المدرسية  نشاطاتالبدالً من التوصية بإلغاء  (.OCHCAالصحية )( ووكالة مقاطعة أورانج للرعاية CDCمراكز السيطرة على األمراض )

تبيّن تطلب هذه الوكاالت من األشخاص الذين سافروا إلى منطقة ووهان في الصين أو الذين ربما تعرضوا للفيروس و ، ة ، في هذا الوقتيوالعام

 البقاء في منازلهم.في ، مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس ، لديهم األعراض

 

صيبوا والذين أ   يةالصين ،( المسافرين الذين كانوا في ووهانOCHCA( و )CDCعلى وجه التحديد ، نصح مركز السيطرة على األمراض )

 Novel Coronavirusبفيروس  إصابتهشتبه في صلوا بشخص ي  توايوًما من السفر أو  14لسعال أو ضيق التنفس في غضون مع ابحمى 

إذا لم يكن لدى األفراد موفر رعاية صحية أو إذا احتاجوا إلى  الرعاية الصحية على الفور. زوداستدعاء مو المنزلبلبقاء افي الكورونا الجديد 

 يجب عليهم االتصال بغرفة الطوارئ للحصول على التعليمات قبل الدخول. في المستشفى ، فال يجب عليهم الذهاب مباشرة إلى المستشفى. فحصهم

 

 ؟في ذلكIUSD الصحية ، فكيف سيعرف أولياء أمورإذا تغير الموقف أو التوصيات س: 
 

  ،قليل مقاطعة أورانج هو في أطفال المدارس على خطرالأن ( قد أبلغت OCHCAعلى الرغم من أن وكالة مقاطعة أورانج للرعاية الصحية ) ج:

في حالة وجود أي توصيات جديدة من مراكز السيطرة  والعمل بشكل تعاوني مع الوكاالت المناسبة. قربراقبة هذا الموقف عن م IUSDواصل تت

يمكنك زيارة  .IUSDسوف تقوم المقاطعة على الفور بإبالغ عائالت وموظفي أو وكاالت الخبراء األخرى ،  OCHCAوكالة على األمراض أو 

 .IUSDللحصول على معلومات حول كيفية تلقي االتصاالت من  ected to IUSDStay Conn موقع

 

 كورونا؟الما الذي يمكن للعائالت فعله لمنع انتشار فيروس س: 
 

 ث من مدير المنطقة التعليمية السيدعالمب البريد اإللكترونيالمبينة في  CDC لوكالة مجتمعنا على اتباع العادات الصحية  IUSD حثت ج:

Superintendent Walkerوفقًا لمركز السيطرة على  كورونا.الن األمراض ، بما في ذلك فيروس التي هي المفتاح في الوقاية م، و

 :ليكع األمراض ، إذا كنت تعاني من الحمى وأعراض مرض الجهاز التنفسي ، مثل السعال أو صعوبة التنفس أو ضيق التنفس

 في المنزل من المدرسة / العمل إذا كنت تعاني من األعراض البقاء 

  وتناول الكثير من السوائلغسل يديك 

 فمك عند السعال، وتجنب التواصل الوثيق مع اآلخرين تغطية 

https://iusd.org/department/connect-iusd
https://iusd.org/article/message-supt-walker-coronavirus-information-and-health-guidelines
https://iusd.org/article/message-supt-walker-coronavirus-information-and-health-guidelines


 

 

 بالطبيب الخاص بك لتحديد موعد معه التصاإل 

  14، في غضون هذه المدينة، أو كنت على اتصال وثيق مع شخص سافر مؤخًرا إلى  يةالصينووهان مدينة إذا كنت قد سافرت إلى 

صحية أو إذا كنت الرعاية للد زوّ إذا لم يكن لديك م الخاص بك. طبيبكوإخطار  البقاء في المنزليوًما قبل ظهور األعراض ، عليك 

يرجى االتصال بغرفة الطوارئ للحصول على التعليمات قبل ، ب مباشرة إلى المستشفى، فال تذه في المستشفى الفحصاجة إلى بح

 الدخول.

 

 المرضى؟ الموظفينأوللطالب  IUSDما هي إرشادات س: 
 

 :إذا عنده في المنزل للبقاءيجب على الطالب والموظفين اتباع هذه اإلرشادات الخاصة  :ج

  درجة أو أعلى 100درجة حرارة 

 على األقل قبل  ساعة 24مى )مثل تايلينول أو موترين( لمدة ض الح  خفّ ون تناول أدوية ت  مى دمن الح  خاليًا  البيجب أن يكون الط

 العودة إلى المدرسة

 دورة ساعة من آخر 24قد يعود الطالب إلى المدرسة بعد  أو اإلسهال. /القيء و 

  ضيق التنفسأوأوالصفيرالمستمرالسعال 

 )مرض معدي مشتبه به )مثل جدري الماء 

  المشتبه فيهاااللتهابات 

   أو الطبيب الرعاية الصحيةزود قد يعود الطالب إلى المدرسة عند تلقي إذن كتابي من م -طفح من أصل غير معروف 

   لعالج بالمضادات الحيويةمن اساعة األولى  24يجب على الطالب البقاء في المنزل لمدة 

 كورونا؟اللمنع انتشار فيروس  اإلضافية المقامةاإلجراءات ما س: 

دعم العادات الصحية ولتقديم إرشادات حول الوقت الذي يجب فيه على األفراد البقاء في منازلهم ، تقوم جهود التعليم العام لمباإلضافة إلى  ج:

ما لعلى المستوى المحلي ، ك المطارات في الواليات المتحدة اآلن بفحص دخول المسافرين من مناطق معينة بحثًا عن أعراض العدوى التنفسية.

مقاطعة أورانج ووكالة الرعاية الصحية في مقاطعة ل ةعمل مع فريق الخدمات الصحية التابعتو قربالموقف عن  IUSDراقب ت، نعلم أكثر

 قعمو بزيارةقم  أسرنا وموظفينا على اطالع. IUSD ستبقي ،غيير التوصيات من وكاالت الخبراءفي حالة توفر أي معلومات جديدة أو ت أورانج.

Stay Connected to IUSD علومات حول كيفية تلقي االتصاالت من للحصول على مIUSD. 

 لسفر.ل مفروضة ت مدينة ووهان والمناطق المجاورة قيودفي الصين ، نفذّ 

 هل يجب على الطالب والموظفين ارتداء األقنعة؟س: 
 

قائي ، ، كإجراء و  ومع ذلك  الوجه في الواليات المتحدة. أقنعةالصحة العامة أنه ليست هناك حاجة الرتداء  افي هذا الوقت ، يقول مسؤولو ج:

اتباع إرشادات  (المرضى) IUSDمالحظة: يجب على طالب اليرجى  .حسب الرغبة IUSD مدارس رتداء أقنعة الوجه فيإي سمح للطالب ب

IUSD الصحية. 

 

 أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟ س:

https://iusd.org/department/connect-iusd


 

 

 

ge Oran على موقع -فيروس الكورونا -Coronavirus بـصفحة الويب الخاصة بزيارة  قملمزيد من المعلومات والتحديثات ،  :ج
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