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 األعزاء: DPSCDمنطقة مدارس ديترويت العامة  وكادرطالب، عائالت 

 
للحفاظ على الطالب وعائالتهم في أمان فيما يتعلق  DPSCD شراكة معبال (DHD) ديترويت يعمل قسم صحة
 .أي لقاح حاليًا له، والذي ال يوجد  (COVID-19) كورونابتفشي فيروس 

 
الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان  دائرةمع خبراء صحة من  COVID-19 بانتظام عن DHDتحدث ي

ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها واإلدارات الصحية المجاورة في ميشيغان وكندا، فضالً عن القادة 
فق الرعاية الصحية لضمان سالمة الجميع في مجتمعنا. قد تبدو التغطية اإلعالمية لهذا الفيروس المحليين ومرا

مخيفة بالتأكيد. ومع ذلك، فإن خطر اإلصابة بهذا الفيروس ال يزال منخفًضا لعامة الناس. على الرغم من أننا نشهد 
، يتم تقييم المسافرين في مطار ديترويت واين في الواليات المتحدة وقليالً في دول أخرى  الحالة تفشياآلن 

مناطق محددة من العالم. حتى اآلن  الىالذين سافروا  سكان ديترويت أيًضا DHDمتروبوليتان عند الدخول. تراقب 
 .في ميشيغان COVID-19 هناك حاالت لم تكن، 
 
 

 :لضمان أفضل صحة لك ولعائلتك، مارس دائًما عادات صحية جيدة

  ثانية على األقل، أو استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول 20بالماء والصابون لمدة اغسل يديك 

 تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير مغسولة 

  اوالبقاء في المنزل عندما تكون مريضً  -تجنب االتصال الوثيق مع األشخاص المرضى! 

  غسل يديكاالسعال أو العطس و باستخدام المنديل عندقم 

 استخدم مادة مبيضة أو محلول مشابه لتنظيف األشياء أو األسطح المستخدمة بشكل شائع 
 
 

كان إذا كنت أو أي شخص تعرفه يعاني من حمى أو سعال أو ضيق في التنفس، مع احتمال التعرض لشخص 
على للحصول على إرشادات  DHD ، يرجى االتصال بـCOVID-19 أن يكون قد تعرض لـ احتمالأو  مسافراً 
، فيرجى االتصال بنا أو مراسلتنا عبر تفشي المرض. إذا كانت لديك أسئلة عامة حول 4000-876-313الرقم 

إذا كنت بحاجة إلى رعاية طبية، فيرجى االتصال  .dhdoutbreak@detroitmi.gov البريد اإللكتروني على
  ن.ة لحماية اآلخريبطبيبك أو المستشفى مسبقًا حتى يتمكنوا من اتخاذ االحتياطات الالزم

 
ي نفلونزا، التي أصابت الكثير من الناس فنستمر في تشجيع الحماية من جميع األمراض الفيروسية بما في ذلك اإل

شيغان والواليات المتحدة هذا العام، ونحن في موسم الذروة. إذا لم تتلق أنت وعائلتك حقنة اإلنفلونزا، مي ،ديترويت
 ـالتابعة ل طبيب العائلة أو عيادة التحصينأشهر وما فوق. يرجى االتصال ب 6رهم بين فهي متاحة لمن تتراوح أعما

DHD  للحصول على التطعيم  4667-876-313على الرقم. 
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 CDC ، يرجى زيارة موقع مركز السيطرة على األمراضسرعة. للحصول على أحدث المعلوماتهذا الوضع يتطور ب
 .)ncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019(اإللكتروني 

  

لضمان  COVID-19 الـ تتابع تفشي المرض عن كثب، ونحن نولي أولوية لتفشي DHD يرجى التأكد من أن
 .سالمتك

 
 ،مع فائق اإلحترام
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