
لحفاظ على سالمة  ا
 DCSDمنطقة 

سالمة موظفينا وطالبنا تظل لها األولوية. توصى مراكز مكافحة األمراض والوقاية  
( بتطبيق إستراتيجيات التخفيف التالية لتقليل خطر تفشي المرض CDCمنها )

 DeKalb County School Districtداخل المدارس. وبهذا تحافظ منطقة  
(DCSD) :التعليمية على سالمة مجتمعنا 

 ارتداء األقنعة دائًما  -1
أن  يجب ارتداء األقنعة على الدوام. يجب أن تغطي األقنعة األنف والفم بشكل كامل و
يتم تركيبها بإحكام على الجانبين دون وجود فراغات. واقيات الوجه ال تحل محل 

 األقنعة. 

 التباعد االجتماعي -2
أقدام بين  6تُحدد مساحات آمنة من خالل ممارسة التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن 

بالتقسيم إلى شرائح بما يشمل تقسيم الطالب وأحيانًا  DCSDاألشخاص. كما منطقة 
الموظفين إلى مجموعات للبقاء معًا طوال اليوم الدراسي لتقليل التعرض للعدوى. كما 
سيتم تطبيق جداول متداخلة مثل أوقات ومواقع الوصول والنزول باإلضافة إلى تحديد  

 الزيارات واألنشطة غير الضرورية. 

 غسل اليدين  -3
ثانية وتجنب لمس الوجه. قم بتغطية   20يديك بالماء والصابون لمدة ال تقل عن اغسل 

فمك أثناء السعال والعطس بمنديل عندما ال تكون مرتديًا للقناع واغسل يديك فوًرا بعد 
 تنظيف أنفك أو السعال أو العطس. 

 التنظيف والتطهير -4
( هو CDCلوقاية منها )المبدأ األساسي الذي تتمسك به مراكز مكافحة األمراض وا

مستلزمات كافية )مثل الصابون  DCSDتنظيف األسطح كثيرة اللمس بانتظام. توفر 
% 60والمناشف الورقية ومعقم اليد الذي يحتوي على كحول بنسبة ال تقل عن 

والمناديل المبللة المطهرة واألقنعة( لضمان السالمة. هذه تدابير أخرى تتبعها 
DCSD مة: للحفاظ على السال 

  تنظيف أسطح اللمس باستمرار 

  تعديل تصميمات الصفوف 

  19تركيب حواجز مادية والفتات كوفيد 

  التشجيع على عدم مشاركة األغراض 

 

 تتبع االختالط -5
باستمرار مع إدارة جورجيا الصحية ومجلس الصحة   DCSDتتعاون منطقة  

بمقاطعة ديكالب الذين يحددون فوًرا األفراد الذين اختلطوا بشكل مباشر مؤخًرا مع  
لمنع زيادة االنتشار. يساعد تتبع االختالط على  19أفراد مصابين بمرض كوفيد 

 من خالل:  19تقليل انتشار كوفيد  

 وينبغي أن يراقبوا  19عرضوا لعدوى كوفيد إعالم األشخاص بأنهم قد يكونوا ت
 19عالمات وأعراض كوفيد 

   على الحصول   19مساعدة األشخاص الذين قد يكونوا تعرضوا لعدوى كوفيد
 على االختبار 

  أو الحجر الذاتي إذا  19الطلب من األشخاص بالعزل الذاتي إذا أصيبوا بكوفيد
 الصحة العامة.كانوا مختلطين بحالة مصابة وفقًا لتوجيه إدارة 

 تهوية المباني -6
وقد قمنا باستمرار المدارس والمرافق لضمان وجود تهوية جيدة.  DCSDتراقب 

بزيادة التهوية والترشيح في وحدات التدفئة والتهوية والتكييف لدينا الستيفاء توجيه 
CDC  .والصناعة إلى أقصى حدد ممكن في كل وحداتنا 

التالية للحفاظ على سالمة منطقة   DCSDنتبع أيًضا إستراتيجيات جاهزية مدارس 
DCSD : 

 اللقاحات -7
 1Bلقيح األفراد بمجرد توفر اللقاح للفئة لت  DCSDممرض بمنطقة   31تم تدريب 

في  19مستعدة التباع خطة تقديم لقاح كوفيد  DCSDالتي تشمل معلمينا. منطقة  
 والية جورجيا. 

 االختبارات  -8
للطالب   19للتعاون مع الموردين لتوفير اختبارات كوفيد  DCSDتسعد منطقة 

والعاملين واألسر. وقد تساعد االختبارات األشخاص على تحديد إصابة الطالب 
والعاملين واألسرة بفيروس كورونا المستجد، بغض النظر عن مدى ظهور  

 األعراض أو مدى كونهم عرضة لخطر نشر العدوى لآلخرين. 

مع ارتداء   تحديد مساحة آمنة  باألقنعة أو الواقيات  تغطية الوجوه

 األقنعة أو الواقيات 

بغسلها   تنظيف أيدينا وتشبيكها

ثانية وتجنب   20بالماء والصابون لمدة 
 لمس الوجه 

المباني والحافالت   تنظيف وتعقيم

 ودورات المياه والمناطق كثيرة اللمس 

 أقدام  6

ARABIC 


