عزيزي حي  73.5عائالت ،
في يوم الجمعة  9يوليو  ،تبنت إدارة الصحة العامة في إلينوي إرشادات مركز السيطرة على األمراض للمدارس .منطقتنا في طور مراجعة اإلرشادات.
للتذكير  ،تتبع منطقة  73.5توصيات إدارة الصحة المحلية في .Skokie
كما هو الحال دائمًا  ،سنواصل إبقاء عائالتنا على اطالع  ،بينما نستعد إلعادة فتح آمن للعام الدراسي الجديد.
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية:
يستفيد الطالب من التعلم الشخصي  ،وتعتبر العودة بأمان إلى التدريس الشخصي في خريف  2021أولوية.
يعد التطعيم حاليًا االستراتيجية الرائدة للوقاية من الصحة العامة إلنهاء جائحة  .COVID-19يمكن أن يساعد الترويج للتطعيم المدارس على العودة بأمان إلى
التعلم الشخصي وكذلك األنشطة الالمنهجية والرياضات.
يجب ارتداء األقنعة في الداخل من قبل جميع األفراد (من سن  2وما فوق) الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل .يعد االستخدام المتسق والصحيح للقناع من قبل
األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل أمرً ا مهمًا بشكل خاص في الداخل وفي األماكن المزدحمة  ،عندما ال يمكن الحفاظ على التباعد الجسدي.
يوصي مركز السيطرة على األمراض ( )CDCالمدارس بالحفاظ على مسافة  3أقدام على األقل من المسافة المادية بين الطالب داخل الفصول الدراسية ،
جنبًا إلى جنب مع ارتداء األقنعة الداخلية من قبل األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل  ،لتقليل مخاطر انتقال العدوى .عندما ال يكون من الممكن الحفاظ
على مسافة مادية ال تقل عن  3أقدام  ،كما هو الحال عندما يتعذر على المدارس إعادة فتحها بالكامل مع الحفاظ على هذه المسافات  ،فمن المهم بشكل خاص
وضع استراتيجيات وقائية متعددة أخرى  ،مثل التقنيع الداخلي.
اختبارات الفحص والتهوية وغسل اليدين وآداب الجهاز التنفسي والبقاء في المنزل عند المرض وإجراء الفحوصات وتتبع االتصال مع الحجر الصحي والعزل
والتنظيف والتطهير هي أيضًا طبقات مهمة من الوقاية للحفاظ على المدارس آمنة.
يجب على الطالب والمعلمين والموظفين البقاء في المنزل عندما تكون لديهم عالمات على أي مرض معدي وإحالتهم إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم
لالختبار والرعاية.
تخدم العديد من المدارس األطفال الذين تقل أعمارهم عن  12عامًا غير المؤهلين للتطعيم في هذا الوقت .لذلك  ،تؤكد هذه اإلرشادات على تنفيذ استراتيجيات
وقائية متعددة الطبقات (على سبيل المثال  ،استخدام استراتيجيات وقائية متعددة معًا باستمرار) لحماية األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل  ،بما في
ذلك الطالب والمعلمين والموظفين وأفراد أسرهم اآلخرين.
ال تزال استراتيجيات الوقاية من  COVID-19ضرورية لحماية الناس  ،بما في ذلك الطالب والمعلمين والموظفين  ،الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل ،
خاصة في المناطق ذات مستويات االنتقال المتوسطة إلى العالية في المجتمع.
يجب أن تراقب المحليات انتقال العدوى في المجتمع  ،وتغطية التطعيم  ،واختبار الفحص  ،وحدوث الفاشيات لتوجيه القرارات على مستوى استراتيجيات
الوقاية متعددة المستويات (على سبيل المثال  ،التباعد الجسدي  ،واختبار الفحص).
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