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 ،  مدارس إلیزابیث العامةمجتمع عزیزي 
 

 .بالحفاظ على بیئات آمنة وصحیة للطالب وأعضاء الفریق واألسربشدة تلتزم مدارس إلیزابیث العامة 
 

اقتراب فصل الشتاء. جزء مھم من مع  )RSVوالفیروس المخلوي التنفسي (غالبا ما تبدأ المجتمعات في رؤیة زیادة في حدوث األنفلونزا 
الحفاظ على مجتمع التعلم لدینا آمنا وصحیا ھو التعرف على األعراض المتعلقة بھذه األمراض المعدیة واتخاذ االحتیاطات المناسبة 

 . انتشارھا للمساعدة في منع
 

  وعادة ما تأتي فجأة.  ، وتختلف عن البرد  ،  ھي مرض تنفسي معد تسببھ فیروسات اإلنفلونزا التي تصیب األنف والحلق والرئتین اإلنفلونزا
والقشعریرة الحمى والسعال والتھاب الحلق وسیالن األنف أو انسداده وآالم الجسم والصداع  باإلنفلونزااألعراض المرتبطة قد تشمل 

الطریقة األولى واألفضل للحمایة من اإلنفلونزا ھي   والشعور بالتعب وأحیانا القيء واإلسھال (أكثر شیوعا عند األطفال من البالغین).
أشھر فما فوق. تعد لقاحات اإلنفلونزا ولقاحات  6یوصى بھ لكل شخص یبلغ من العمر  السنوي ، والذي لقاح اإلنفلونزا الحصول على

 نفلونزا بخاخ األنف خیارین لمعظم األطفال.اإل
 

RSV   ھو واحد من العدید من الفیروسات التي تسبب أمراض الجھاز التنفسي في األنف والحلق والرئتین. ھو األكثر شیوعا خالل فصل
 أیام 7إلى  5توسط من التي تستمر بشكل عام في الم RSV  أعراض سوف تحصل علیھ. قد تشمل 2الشتاء وتقریبا جمیع األطفال دون سن 

 و / أو العطس والضیق وتقلیل الجوع عند الرضع.  وسیالن األنف واالحتقان (السبر الجاف أو الرطب) الحمى والسعال
 

 المشورة الطبیة من الطبیب. البقاء في المنزل وطلب  RSVاألنفلونزا أو على أي شخص یعاني من عالمات وأعراض  یجب  
 

بأفضل  الشائعة  األمراض المعدیة  لمنع انتشارنتشاور بشكل منتظم مع مستشارنا الطبي وإدارة الصحة في إلیزابیث ووضعنا بروتوكوالت 
من المدرسة حتى یخلو  درجة فھرنھایت أو أعلى) 100.4(استبعاد الطالب المصابین بالحمى   بین ھذه البروتوكوالت من  . ما في وسعنا

فیجمیع أنحاء منطقتنا ، یركز موظفو الحراسة لدینا بشكل متزاید على تنظیف   ساعة دون دواء خافض للحمى. 48دة من األعراض لم
باإلضافة إلى التنظیف الروتیني للفصول الدراسیة    نقاط اللمس" (مقابض األبواب ، والدرابزین ، ومكاتب الطالب ، وما إلى ذلك)" وتطھیر

 مثل الكافیتریات وصاالت األلعاب الریاضیة والقاعات والممرات والساللم.   والمكاتب والمساحات المشتركة
 
  



 

 

 20بانتظام بالصابون والماء الدافئ لمدة غسل الیدین  الیقظة الفردیة ونظافة الیدین الجیدة أمر حیوي أیضا للحفاظ على بیئة آمنة وصحیة. 
واستخدام معقم الیدین كبدیل عندما ال یمكن الوصول إلى غسل الیدین بسھولة ، وتجنب لمس العینین واألنف والفم بأید ،  على األقل  ثانیة

 یقطع شوطا طویال نحو منع انتشار المرض.غیر مغسولة ، وتغطیة السعال والعطس 
  

والسلطات ) CDCمن مركز السیطرة على األمراض ( RSVباإلضافة إلى المعلومات الواردة في ھذه الرسالة ، قدمنا موارد اإلنفلونزا و 
 العثور علیھا من خالل زیارةیمكنك الصحیة األخرى على موقعنا. 
 www.epsnj.org/flu-rsv. 

 
 نشكركم على دعمكم في مساعدتنا في الحفاظ على بیئات آمنة وصحیة لجمیع أعضاء مجتمع التعلم لدینا ، ألنھا مسؤولیة نتشاركھا جمیعا. 
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