 2020أكتوبر تشرين األول 30
أعزائي عوائل الطالب والعاملين في مدارس بورتالند العامة
أكتب إليكم إلبالغكم بأربع حاالت إيجابية حديثة لـ “ كوفيد ”19تم تحديدها هذا األسبوع في مدارس بورتالند العامة.
كانت هناك حالة واحدة في كل من المدارس التالية ( بورتالند الثانوية ومتوسطة “كنج” ومتوسطة “اليمن مور”
ومدرسة “اماندا رو “االبتدائية
و King Middle Schoolو Portland High School.و Lyman Moore Middle School
Rowe
“  ،نحن نبلغ الجميع بالشفافية وبدافع من الحذر الشديد .في حالتي مدرستي “كنج و اماندا رو
لم يكن األفراد الذين ثبتت إصابتهم بالمرض في المدرسة خالل فترة العدوى  ،لذلك لم يكن هناك مالمسة داخل بنايات
المدارس هذه .لم يكن هناك اتصاالت وثيقة ممن يحتاجون إلى الحجر الصحي في تلك المدرسة
نتوقع أن تؤدي الحالتان األخريان  ،في ثانوية بورتالند ومتوسطة مور  ،إلى مزيد من المخالطين و للحجر الصحي لهم
 ربما ما يصل إلى حوالي  50حالة  ،لقد تواصلنا مع جميع الحاالت المسجلة بشكل وثيق وبدأنا بروتوكوالتنا .إذا لميتم االتصال بك  ،فأنت ال تعتبر حالة مالمسة  .لكننا نحث الجميع على االستمرار في مراعاة بروتوكوالت الصحة
والسالمة الخاصة بنا بجدية  -ارتداء األقنعة وغسل اليدين وممارسة التباعد الجسدي  -ومواصلة مراقبة اوالدك
وأنفسكم بحثًا عن األعراض
نظرا لقوانين الخصوصية المتعلقة بالحالة الصحية  ،ال يمكننا الكشف عن مزيد من المعلومات المحددة حول األفراد
و ً
الذين ثبتت إصابتهم (مثل دورهم ومستوى الصف المرتبطين بهم وما إلى ذلك) .ومع ذلك  ،يرجى العلم أننا نتبع
بروتوكوالتنا المحلية لضمان الصحة والسالمة لهذه المجتمعات المدرسية .تشمل هذه البروتوكوالت ما يلي
:
سيتصل بك مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها أو ممثل المدرسة مباشرة إذا تم التعرف عليك على أنك جهة
.اتصال قريبة” مالمسة” من شخص جاءت نتيجة اختباره إيجابية
.يجب أن يتم عزل جهات االتصال القريبة “المالمسة”لمدة  14يو ًما من آخر تاريخ معروف لتعرضها
يوصى باختيار جهات االتصال الوثيقة” التالمس” بعد  7-5أيام من التعرض .يجب أن يتم عزل جهات االتصال
القريبة لمدة  14يو ًما كاملة  ،حتى إذا كانت نتيجة االختبار سلبية .يمكن للمخالطين الثانويين من "المخالطين القريبين"
 ،مثل أفراد األسرة  ،االستمرار في الذهاب إلى العمل والمدرسة  ،طالما أن الشخص المعزول ال تظهر عليه أعراض
أو نتيجة اختبار إيجابي
يتم تحديد جهات االتصال القريبة في المدارس من خالل تكوينات الفصل الدراسي .يعني هذا عاد ًة ً أن الطالب ضمن
مجموعة معينة جنبًا إلى جنب مع الموظفين الذين تفاعلوا معهم هم جهات اتصال وثيقة .يتم أيضًا تقييم حاالت التعرض
المحتملة األخرى (مثل الحافالت وبرامج ما بعد المدرسة وما إلى ذلك) .األفراد الذين ظلوا على بعد ستة أقدام ألكثر
.من  15دقيقة يعتبرون أيضًا على اتصال وثيق

سيتم التنظيف المتواصل والعميق للمساحات بعد ظهور أي حاالت معروفة
االختبار والفحص متاح لكل الطالب أو الموظفين الذين يعانون من األعراض من خالل شراكتنا مع “ الجهات الصحية
“ المعنية
إذا احتاج عدد كبير من الطالب أو الموظفين إلى االختبار بسبب التعرض  ،فلدينا عالقة مع “نورثرن اليت “لتوفير .
االختبار للطالب والموظفين الذين ال يعانون من أعراض .يمكن لألفراد الذين ال تظهر عليهم أعراض الحصول على
االختبار من خالل مزوديهم .يمكنك تحديد موقع اختبار مناسب لك هنا .بشكل عام  ،ستفرض مواقع االختبار هذه فاتورة
التأمين الخاص بك ولن يكون لديك أي مدفوعات أو مدفوعات مشتركة نتيجة لذلك .إذا واجهت أي صعوبة في إجراء
.االختبار  ،فيرجى إخبار ممرضة مدرستك بذلك
يمكن العثور على تفاصيل إضافية حول البروتوكوالت الخاصة بنا على موقعنا االلكتروني .ال تتردد في االتصال بالمدير أو
.الممرضة في مدرسة طفلك إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات
نأمل في الشفاء العاجل ألفراد مجتمعنا .تتزايد حاالت اإلصابة بـ كوفيد  19في جميع أنحاء البالد وفي والية ماين وال يزال هذا
الوباء يفرض تحديات علينا جمي ًعا .نعتقد أن قطاعنا التعليمي يمكنها الحفاظ على بيئات تعليمية آمنة وصحية إذا واصلنا االلتزام
الصارم بممارساتنا اآلمنة .يرجى تذكر إبقاء األطفال في المنزل إذا ظهرت عليهم األعراض وعليهم ارتداء أقنعة  ،وممارسة
النظافة الجيدة لليدين  ،والحفاظ على التباعد الجسدي  -ليس فقط في المدرسة ولكن في أي مكان آخر حيث قد تكون عائلتك على
 .اتصال باآلخرين .هذا هو أفضل دفاع لنا إلبقاء “ كوفيد” بعيدا عن الجميع
المخلص

خافيير بوتانا _ -المشرف العام
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