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Sevgili Aileler:
Bu dönem okul bölgeleri ve Başkent Bölgesindeki topluluklar için zor bir grip dönemi oluyor. Bu yazıyı
tüm öğrenciler ve çalışanlar için sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla Albany Şehir Okulu Bölgesinde
almaya devam edeceğimiz tedbirler hakkında sizi bilgilendirmek ve ayrıca yaygın olarak korona virüsü
olarak bilinen COVID-19 ile ilgili gelişmeleri izlediğimiz konusunda sizi temin etmek için yazıyorum.
Sağlıkla ilgili tüm konularda yaptığımız gibi, ABD Hastalık Kontrol Merkezi, New York Eyaleti ve Albany İli
sağlık departmanları ve New York Eyaleti Eğitim Departmanından aldığımız kılavuz ilkeleri takip
ediyoruz. Okul bölgemizde, bildirilen hiçbir COVID-19 vakası bulunmamakla birlikte 2 Mart itibarıyla
raporlar New York’da onaylanmış bir COVID-19 vakası olduğunu göstermektedir.
Bu grip dönemi boyunca aldığımız tedbirler arasında kapı kolları, korkuluk, masa üstleri, su çeşmeleri ve
diğer yüzeyler gibi temas yüzeylerini dezenfekte etmek de bulunmaktadır. Bu prosedürleri uygulamaya
devam edeceğiz ve sizin de bunları evde yapmanızı öneririz.
Ayrıca ailenizin sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için evinizde grip ve COVID-19 gibi çeşitli hastalıkların
yayılmasını azaltmaya yardımcı olacak uygulamalar hakkında bilgi paylaşmak da isteriz.
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Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkayın. Sabun ve su yoksa el dezenfektanı
kullanın. Bina müdürlerimizden tüm öğrencilerin her gün öğle yemeğinden önce ellerini yıkama
fırsatı bulmalarını sağlamalarını istedik ve önümüzdeki birkaç hafta içinde her okulda yüksek
dolaşımın olduğu bölgelere el dezenfektanı dağıtıcısı kuruyor olacağız.
Gribin işaretlerini ve semptomlarını bilin - ateş, öksürme, boğaz ağrısı, akıntılı veya tıkalı burun,
vücut ağrıları, baş ağrısı ve yorgun hissetme. Bazı insanlarda mide bulantısı veya kusma da
olabilir.
Siz veya bir aile ferdiniz bu semptomlardan herhangi birini, özellikle solunum hastalığı
semptomları, gösteriyorsa sağlık hizmeti uzmanınızla konuşun.
Çocuklarınıza öksürürken veya hapşırırken ağızlarını elleri yerine bir mendil ile veya dirseklerinin
iç tarafı ile kapatmalarını öğretin.
Hasta çocukları grip semptomları gösterirken ve ateş sona erdikten sonra herhangi bir ateş
düşürücü ilaç kullanmadan 24 saat boyunca evde tutun.
Çocuklarınıza diş fırçası, içecek, yiyecek veya yemek aletleri gibi eşyaları paylaşmamayı öğretin.
Çocuğunuzun kronik sağlık sorunları varsa ve grip benzeri semptomlar gösteriyorsa hemen sağlık
hizmeti uzmanınızla iletişim kurun.
(sayfa sonu)

VİZYON BİLDİRİSİ
Albany Şehir Okulu Bölgesi tüm öğrencilere potansiyellerine varmada eşit olanaklar sağlayan özenli ilişkilerin ve ilgi çekici öğrenim deneyimlerinin
olduğu kusursuz bir bölge olacaktır.
MİSYON BİLDİRİSİ
Her öğrenciyi, başarı için zorunlu bilgi ve becerileri sağlamak için tasarlanmış sağlam bir eğitim programıyla bir araya getirmek için çeşitlilikleri içinde
barındıran topluluğumuzla ortaklık içinde çalışacağız.

Aşağıya yardımcı olacak ek kaynaklar ekledik ve bununla birlikte albanyschools.org/healthservices adresinden
Sağlık Hizmetleri bölümümüzü de ziyaret edebilirsiniz.
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ABD Hastalık Kontrol Merkezi – https://www.cdc.gov/flu/prevent/index.html
o Grip: Ebeveynler İçin Bir Rehber – bit.ly/familyfluguide
o CDC Çalışıyor: Toplulukları Potansiyel COVID-19 Salgınına Hazırlamak –
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/preparing-communities.html
New York Eyaleti Sağlık Departmanı – https://www.health.ny.gov/
New York Eyaleti Yeni Korona Virüsü Hattı – 888-364-3065

Tüm öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Sağlık Hizmetleri çalışanlarımız grip
koşullarının yanı sıra COVID-19 ile ilgili gelişmeleri izlemek için il ve eyalet sağlık departmanları ile yakın
çalışmaya devam edecektir. Başka sorularınız varsa lütfen okul müdürünüz veya hemşireniz ile
konuşun.
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