
)COVID-19( فايروس كورونا
وقائع ألولياء األمور عن:

تراقب املنطقة التعليمية )HISD( عن كثب فايروس كرونا املسمى )COVID-19( وهي على إتصال مبراكز السيطرة على األمراض 
وقسم اخلدمات الصحية يف والية تكساس وإدارة الصحة يف هيوسنت ملتابعة جميع التدابير الوقائية عند ظهور تفاصيل جديدة.  أن 

معرفة املعلومات الهامة حول الفيروس وكيفية اإلستعداد ال مينع املرض فحسب ولكن أيضاً يقلل من التوتر والقلق.

كيفية املساعدة يف منع انتشار )COVID-19(؟
تأكد من أن طفلك وجميع أفراد األسرة يتبعون تدابير الصحة 

والنظافة الوقائية، والتي تشمل:

 ●  إغسل يديك بشكل متكرر ملدة 20 ثانية يف كل  مرة
)sing Twinkle, Twinkle Little Star slowly وأنشد(

● إذا لم يتوفر املاء أو الصابون املستخدمة مطهر اليد.
● قم بتغطية  فمك وأنفك عند السعال والعطس.

● إبقى يف املنزل عند املرض. 
● إرمي املناديل املستخدم وأغسل يديك على الفور. 

● جتنب اإلتصال عن قرب باملرضى. 
● جتنب ملس عينيك أو فمك أو أنفك ملنع انتشار اجلراثيم. 

 ●  يجب تطهيرواجهات األجهزة ذات اللمس العالي مثل
  شاشات أجهزة الكوميوتر والهواتف واألجهزة 

اإلليكترونية وبشكل متكرر.

ما الذي يجب أن أعرفة؟ 
تشتمل أعراض فايروس )COVID-19( على أمراض اجلهاز 
التنفسي اخلفيفة وحتى الشديدة  والتي التي  تشبه األعراض 

التى ترافق أإلنفلونزا وتشمل:

وميكن أن تشمل أعراض األنفلونزا أيضاً التهاب احللق ورشح 
األنف أو إنسداد األنف أو آالم اجلسم والصداع والقشعريرة 

واإلرهاق وقد تشمل التقيء واإلسهال.  وقد ال تكون هذة 
األعراض موجودة.  

وجود هذه األعراض وحدها ال يعني أن الشخص لديه 
الفيروس. قد تظهر األعراض يف فترة قصيرة مثل يومني أو 

مدة 14 يوماً بعد التعرض للفايروس. وفًقا ملركز السيطرة على 
األمراض )CDC( فإن التدابير الوقائية اخلاصة بفايروس 

)COVID-19(  تشبه الوقاية من فيروسات اجلهاز التنفسي 
األخرى مثل األنفلونزا.

ماذا أفعل إذا كان لدى طفلي هذه األعراض؟
إتصل بالرعاية الصحية اخلاصه بك على الفور ويجب أبقاء 
األطفال يف املنزل وعدم ارسالهم الى املدرسة يف حالة املرض.
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