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مجتمع ديربورن الكريم بعد التحية،
صغيرا من حوارنا اليومي  ،ولكنها في بعض األحيان يمكن أن تتطور إلى درجة تستحوذ
عادة  ،ال تشكل األحداث الوطنية والعالمية سوى جز ًءا
ً
وتسيطر فيها على أحاديثنا .هذا هو ما نواجه حاليا ً فيما يتعلق بالمناقشات التي تجري حول فيروس  ، COVID-19أو المعروف باسم فيروس
كورونا.
،اعتبارا من  ۲٨فبراير  ، ۲۰۲۰تم فحص خمسة أشخاص في والية ميشيغان (ثالثة من
وف ًقا لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان
ً
مقاطعة واشنا شخص من مقاطعة ماكوب وشخص من مقاطعة أوكالند) ضد ( COVID-19فيروس كورونا) ولحسن الحظ جاءت النتائج سلبية
وأثبتت عدم إصابتهم بالفيروس.
هناك العديد من األخبار والمقاالت والمواقع اإللكترونية التي تقدم معلومات حول هذه الساللة الجديدة من فيروس اإلنفلونزا ومن المهم جدًا لنا جميعًا
أن نواصل التركيز على المعلومات الدقيقة .تشير عدة مقاالت إلى احتمال إصابة عدد أكبر من األشخاص بهذا الفيروس  ،لكن ال توجد تنبؤات
بشأن عدد األشخاص أو أين أو إلى متى سيستمر هذا المرض.
نظرا لبدء الوالية والمقاطعة والوكاالت الحكومية المحلية في صياغة خطط لمعالجة احتمالية انتشار الفيروس على نطاق واسع ،فإن فريقنا اإلداري
ً
يراقب التطورات المتعلقة بـ ( COVID-19فيروس كورونا) .لقد كنا على اتصال مع مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية مثل وزارة التعليم
في ميشيغان  ،وين ريسا (وكالة الخدمات التعليمية اإلقليمية) ،ورابطة ميشيغان لمديري المدارس ( ، )MASAوغيرها من المؤسسات للعمل على
تطوير البروتوكوالت واإلجراءات التي من شأنها أن تساعد في إعداد منطقتنا في حالة تفشي المرض على نطاق واسع في مجتمعنا.
كما وأننا نتابع عن كثب أيضًا التوصيات الطبية المقدمة من متخصصي الرعاية الصحية مثل المركز األمريكي للسيطرة على األمراض والوقاية
منها ( ، )CDCوزارة الصحة في ميشيغان  ،ووزارة الصحة في مقاطعة وين .تظل هذه المصادر هي أفضل مكان للحصول على معلومات أكثر
دقة بخصوص ( COVID-19فيروس كورونا) .نحن أيضًا محظوظون جدًا لوجود ممرضات ضمن موظفينا لديهن عالقة مهنية مع هذه المنظمات
ويمكنهن تزويدنا بالمعلومات الضرورية في الوقت المناسب.
في حين أن مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها لم يُقدم بعد توجيهات رسمية للمدارس حول كيفية االستعداد لتفشي محتمل للفيروس في
المجتمع  ،فإن والية ميشيغان  ،وزارة الصحة في مقاطعة واين وغيرها من إدارات الصحة المحلية لديها أنظمة للتأهب لحاالت الطوارئ جاهزة
للتفعيل إذا حدث تفشي في ميشيغان .كان أن موظفونا على اتصال مع مدير الطوارئ في مدينة ديربورن للتأكد من أننا قادرون على تنسيق جهودنا
إذا لزم األمر .أيضًا  ،نحن نتحدث مع مزودي مستلزمات التنظيف لدينا للتأكد من أننا نستخدم المنتجات واألساليب الموصي بها للحفاظ على
المدارس نظيفة وآمنة.

تماما ً كما قمنا في السابق  ،عند انتشار أمراض أخرى مرتبطة باألنفلونزا  ،من المهم تذكير الجميع بأن مركز السيطرة على األمراض يوصي
باتباع هذه الطرق البسيطة والفعالة للغاية للحد من انتشار أمراض الجهاز التنفسي:
●
●
●
●
●
●

غسل اليدين بشكل دقيق على األقل مدة  ۲۰ثانية بشكل دائم.
في حال عدم توفر الماء والصابون استخدام معقم اليدين لتنظيف اليدين.
تغطية األنف والفم بمنديل أو قطعة قماش عند العطس و  /أو السعال.
البقاء في المنز ل عندما تكون مريضا( .هذه عادة جيدة اإلتباع عند اإلصابة بأي مرض ولكن أكثر أهمية بالنظر إلى المجهول المحيط بنا
)COVID-19
ال يوصي مركز السيطرة على األمراض األشخاص األصحاء بارتداء قناعًا لحماية أنفسهم من أمراض الجهاز التنفسي  ،بما في ذلك
.COVID-19
يجب استخدام أقنعة الوجه من قبل األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض  COVID-19للمساعدة في منع انتشار المرض لآلخرين.

إذا كنت تخطط للسفر إلى الخارج  ،فمن المهم أن تكون على اطالع دائم بأية إرشادات سفر صادرة عن الحكومة الفيدرالية وأن تفكر في تأجيل
السفر إلى المناطق المتأثرة .تتوفر معلومات إضافية على موقع وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية لوالية ميشيغان  ،بما في ذلك صحيفة وقائع قابلة
للتنزيل باللغتين العربية واإلنجليزية .المعلومات متاحة أيضا على موقع مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها.
● CDC COVID-19 Info
● CDC Fact Sheets
● MDHHS COVID-19 Info
إن انتشار ( COVID-19فيروس كورونا) هو أمر خطير يجب مراقبته عن كثب ويتطلب منا جميعًا البقاء على اطالع .نحتاج جميعًا إلى ضبط
النفس في مشاركة أي تقارير غير مثبتة على وسائل التواصل االجتماعي أو وسائل اإلنترنت األخرى .إن خلق حالة من الذعر غير الضروري
بنشر اإلشاعات لن يؤدي إال إلى مزيد من الخوف في مجتمعنا .ستحتاج مدارسنا ومدينتنا ومجتمعنا إلى البقاء على اطالع دائم حيث نعمل معًا
للحفاظ على سالمتنا وصحتنا جميعًا.
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