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 یابد.در حال تغییر بوده و به سرعت گسترش می 19-کوید وضعیت ویروس 

های دیپارتمنت  رهنموددر اجتماع، از    19  -ها برای کاهش انتشار بالقوه ویروس کویددر تدوین استراتیژی  وانسنحوزه تعلیمی  

مرکز  هایهرستان سکرمنتو، با رعایت رهنمودنماید. دیپارتمنت صحت عامه ش استفاده می صحت عامه شهرستان سکرمنتو

 .کندانتقال اجتماعی، استفاده می، از "توصیه های حد اقل تا متوسط" برای سطوح هاکنترول و مبارزه با بیماری 

آموزان د. تا حال هیچ یک از کارکنان یا دانشنگردتعطیل نمی   وانسندر حال حاضر، هیچ یک از مکاتب/مدارس حوزه تعلیمی  

 نشده اند.  آلوده 19-دیبه ویروس کو وانسنحوزه تعلیمی 

نمائیم. زیرا ها را تطبیق میهای آن رهنمودصحت عامه شهرستان سکرمنتو از نزدیک کار نموده و چنان با دیپارتمنت ما هم

روز شده ذکر شده است که در زمینه در زیر رهنمود های بهد. ناین رهنمود ها در مطابقت با شرایط محلی اجتماع ما قرار دار 

 نماید. می کمکمالی تان، های احتارائه پاسخ به سواالت و نگرانی

 قرنطین و عالیم 

 

(، دیگر الزم نیست تا فردی که mitigation) تخفیف اثراتبه حالت  (containment) قابل مهار تغییر وضعیت از حالت  با

روز قرنطینه گردند. اما اگر عالئم امراض تنفسی در  14تماس نموده اند، برای مدت  19-کوید با اشخاص دارای ویروس 

بسیار مهم است که فرد بیمار تا زمان بهبودی این افراد مشاهده گردد، باید در خانه بمانند تا از افراد سالم محافظت گردد. 

تب، بدون استفاده از داروی کاهش دهنده تب، ساعت پس از رفع عالیم بیماری، به شمول رفع هرنوع  72کامل و حد اقل 

 در خانه بماند.

کنیم تا اطمینان حاصل کنند که در حالت صحت نمایند درخواست میمکاتب/مدارس ما بازدید می  از چنان از تمام افرادی که  هم

 . بوده اندساعت قبل، عاری از هرنوع تب، سرفه و نفس تنگی  72کامل قرار دادشته و حد اقل از 

ند. افراد آسیب پذیر شامل های اجتماعی پر جمعیت دوری کنباید در خانه بمانند و از همایش  باالتر،افراد در معرض خطر 

 د:نباش گروه های زیر می

یابد. مطابق رهنمود دیپارتمنت صحت عامه شهرستان افزایش می 19-کوید : با افزایش سن، خطرات ناشی از سن •

 خطر قرار دارند.باالترین  کتگوریدر سال،  80سکرمنتو، افراد باالتر از سن 

ن، امراض قبلی، یا صحی مزمن هستند مانند بیماری قلبی عروقی، سرطا وضعیت: افرادی که دارای شرایط خاص •

افرادی از جمله ، باشندمیکه دارای سیستم ایمنی بسیار ضعیف  کسانی، و نیز COPDمانند  ویبیماری های ری

 باال قرار دارند. هستند که در معرض عوارض 

 غیابت/یغیر حاضر

ها در معرض توانند کودکان شان را در منزل نگهدارند تا از قرار گرفتن آننموده اند که آیا می سوالبرخی از خانواده ها 

ما مکلف هستیم که این  ،در مکتب/مدرسه جلوگیری گردد. مطابق قانون آموزش و پروش 19-کویدویروس 

نمائیم که ، ما همچنان درک میهمبا آن  عنوان نمائیم. غیرحاضری/غیابت ها را به حیث "غیرحاضری بدون عذر قانونی"

توانند تصمیم بگیرند که کودکان شان را در این مدت در خانه نگهدارند. در جریان چند هفته آینده، هیچ  خانواده ها هنوز هم می

 ،یرحاضری بدون عذر قانونیبه دلیل غرا  آموز دانش  بدون غذر قانونی انجام نداده یا نوع اقداماتی در رابطه به غیرحاضری

 نمائیم.از فهرست ثبت نام حذف نمی
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 تجمعات بزرگ و سفرهای میدانی

هایی نمائیم. همایشبیان شده است، رعایت می  وزارت صحت عامه کالیفرنیاما محدودیت های اجتماعات عمومی را که توسط  

، این رهنمود ها را وانسن. حوزه تعلیمی شوندانداخته می گردیده یا به تعویق  نمایند لغو نفر شرکت می  150که در آن بیش از 

 نماید.تا اخیر تعطیالت بهاری تطبیق نموده و از نزدیک وضعیت را نظارت می

شرکت کننده  250ها کمتر از که در آنمشروط بر این، مجاز استرس تمام اجراات مکاتب/مدابرگزاری در حال حاضر 

  ات" اجتماع در  اقدامات احتیاطی فاصله "حضور داشته باشد. اشتراک در همایش ها محدود به اعضای نزدیک خانواده بوده و 

(social distancingدر آن ها رعایت می ).گردد 

کنون آموزان و کارکنان، از اصؤنیت دانش به هدف حفظ سالمت و م فاصله در اجتماعات" هایاستاندارد"به منظور رعایت 

در   و  نمودهمیم را مجدداً ارزیابی  شود. ما این تصهای میدانی لغو گردیده یا به تعویق انداخته میتا اخیر تعطیالت بهاری، سفر 

تماس برقرار  مدارس/با مکاتباپریل  1ثر تا حد اکاپریل تنظیم گردیده اند،  13های میدانی که برای پس از رابطه به سفر 

 خواهیم کرد.   

اما وابسته به تغییرات در تقسیم اوقات سایر حوزه های  نماید،نمیهمایش های ورزشی تغییر تقسیم اوقات در حال حاضر، 

 باشد.مقامات صحی میرهنمود های  و  CIFتعلیمی و 

با توجه به این که شرایط به سرعت در حال تغییر است، ما از نزدیک رهنمود های دیپارتمنت صحت عامه را نظارت نموده 

 الزم را انجام خواهیم داد. تنظیماتو در صورت ضرورت 

 بهداشتی اقدامات پاک کاری و

ما اقدامات بیشتری را برای پاک   سرماخوردگی/انفلونزای بیان نمودیم، در جریان فصل های قبلهمانطوری که در اطالعیه 

های از قبیل لگن ،دندهیم. این اقدامات اضافی شامل پاک کاری محالتی که در معرض تماس بیشتر قرار دار کاری انجام می

 ،باشد. در صورت ضرورتو بار در روز، میها، دستگاه های آب آشامیدنی و دستگیره های در، حد اقل دشویی، تشنابدست

به اندازه مصرف   های درسی و محالت عمومی به صورت عمیق پاک کاری خواهند شد. هریک از مکاتب یا مدارس ماصنف 

 شویی در انبار مرکزی ما موجو است.شویی در گدام های شان دارند. مقادیر بیشتر صابون دستصابون دستیک ماه، 

ها است، ما تمام تالش خود را  دست با آب و صابون مؤثر ترین روش برای جلوگیری از شیوی میکروب در حالی که شستن

تریا هریک از مکاتب/مدارس ما، یک دستگاه مایع ضد عفونی کننده نصب  مارچ، در ورودی کافه 17دهیم که تا انجام می

 کنیم

 احتمالی مکاتب/مدارس تعطیلیآمادگی برای 

نمایند که تعطیلی مکاتب/مدارس در حال حاضر ضروری نیست، اما اقدامات شتی شهرستان توصیه میاگرچه مقامات بهدا

یک تیم  در حال حاضر، اگر به این کار مجبور گردیم، آمادگی الزم برای آن داشته باشیم.دهیم تا ضروری را انجام می

برخی آموزان در تمام رده های صنفی در جریان تعطیلی مکاتب،  دانش   بهنماید تا برای حمایت های آموزشی  مشارکتی کار می

ما به خانواده ها شریک خواهیم  یهاها و تالش ی اطالعات بیشتری در باره برنامهتهیه نمایند. ما به زودرا  هااستراتیژی

 ساخت.

به تعطیلی مکاتب/مدارس، از طریق تماس تلفونی و ایمیل توسط سیستم اطالع رسانی ما، به شما  در صورت اتخاذ تصمیم

توانید شیوه دریافت اطالعیه ها را در سیستم عمومی شود. برای کسب اطالعات در باره این که چگونه میاطالع داده می

 مراجعه نمائید. yNotificationswww.sanjuan.edu/Mکنید، به سایت  روز بهاطالع رسانی ما 

نمائیم و در صورت لزوم همچنان با مسؤلین صحی/بهداشتی از نزدیک کار می شرایط به سرعت در حال تغییر است. ما

آموزان، کارکنان و اعضای جامعه محافظت نمائیم. برنامه های مان را تغییر خواهیم داد تا بتوانیم از صحت و مصؤنیت دانش

ها، وضعیت منحصر به فرد کودک ایشنمائیم که هنگام تصمیم گیری در باره مشارکت و حضور در همما والدین را تشویق می

http://www.sanjuan.edu/MyNotifications
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و خانواده شان را در نظر بگیرند. اگر سوالی دارید یا در رابطه به شرایط منحصر به فرد تان به همکاری نیاز دارید، لطفاً به 

 مکتب/مدرسه کودک تان به تماس شوید.

لینک   از طریق سایت حوزه تعلیمی. ویب نمائیمروز میو منابع به  هابا اطالعیه سایت حوزه تعلیمی را ما همچنان ویب 

www.sanjuan.edu/coronavirus از شما بابت مشارکت و همکاری همیشگی تان برای حفظ   رس است.قابل دست

 م.نمائیگزاری میآموزان ما و اجتماع، سپاسمصؤنیت دانش 

 های اسپانیایی، عربی، فارسی، روسی و یوکراینی قابل دسترس است.نسخه ترجمه شده این پیام به زبان

 

 

http://www.sanjuan.edu/coronavirus

