28 Şubat 2020
Sayın Agawam Aileleri,
Birçok ailenin son yaşanan Yeni Tip Korona Virüsü salgını ve bunun yerel topluluğumuzu nasıl etkileyebileceği ile ilgili soruları
olduğunu biliyoruz. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, günlük güncellemeler ve öneriler sunmaktadır. Konuyla ilgili güncel
bilgileri edinmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayın: https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
Bu bir halk sağlığı endişesi olmakla birlikte, CDC (Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi) şu anda halka yönelik acil riskinin düşük
olduğunu bildirmeye devam etmektedir. Ancak, günümüzün bağlantılı dünyasında, okulun tatil olduğu haftalarda bölgemizdeki
seyahat eden ailelerin sayısının yüksek olmasıyla bulaşıcı hastalık potansiyeli her zaman bir endişe kaynağıdır. Mevsimsel grip ve
streptokok enfeksiyonlarında olduğu gibi, hepimizin olabildiğince sağlıklı kalmak için alabileceğimiz genel önlemler vardır.
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El hijyenine dikkat edin. Ellerinizi sık sık ve en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla iyice yıkayın. Gözlerinize, burnunuza
ve ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçının. Sabun ve su olmadığında alkol bazlı el dezenfektanı kullanın.
Öksürürken ve/veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendille örtün. Ayrıca kıyafetinizin koluna öksürebilir veya
hapşırabilirsiniz. Kullanılmış mendilleri çöpe atın ve hemen ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın.
Bardak, kupa, çatal-bıçak, tabak, havlu veya diğer eşyaları paylaşmaktan kaçının. Kullandıktan sonra bu eşyaları sabun ve
suyla iyice yıkayın.
Mümkün olduğunca hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının.
Diğer iyi sağlık alışkanlıklarını uygulayın: Evde, işte veya okulda, özellikle hasta birisinin olduğu durumlarda sık dokunan
yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin. Yeterince uyuyun, fiziksel olarak aktif olun, stresinizi yönetin, bol miktarda sıvı
tüketin ve besleyici yiyecekler yiyin.

Hasta olduklarında çocukları okula göndermemeniz önem taşımaktadır. Çocuğunuzda aşağıdaki belirtilerden herhangi biri varsa lütfen
okula göndermeyin: 100.4 °F’den (38 °C) yüksek ateş; öksürme; kusma; ishal; henüz bir doktor tarafından teşhis konulmamış
herhangi bir döküntü; kızarık veya pembe kaşıntılı göz ve/veya göz akıntısı ile su çiçeği, streptokok boğaz ağrısı veya grip gibi
bulaşıcı hastalıklar. Bildiğiniz üzere, bölgemizin devam politikasına göre, çocuğunuzun mazeretli sayılabilmesi için çocuğunuz
hastalandığında doktor raporu alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, korona virüsünün önemli bir endişe olması nedeniyle bu
politikayı gevşeterek doktor raporu gereksinimini kaldıracağız.
Yeni tip korona virüsü, yakından takip ettiğimiz gelişen bir durumdur ve bizimle yeni bilgiler paylaşıldıkça size güncel bilgiler
vermeye devam edeceğiz. Öğrencilerin sağlığı ile ilgili endişeleri izlediğimizden emin olabilirsiniz. Bölgemizdeki yerel Sağlık
Temsilcimiz, Massachusetts Halk Sağlığı/Okul Sağlık Birimi ve çocuk sağlığı hizmetleri sağlayıcıları ile yakın iletişim içindeyiz.
Bina Bakım Departmanımız, soğuk algınlığı ve grip mevsiminde her zaman yaptığımız gibi eğitim alanlarımızı dikkatle dezenfekte
etmektedir. Öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğini sağlamak için önerilen tüm talimatlara uyduğumuzdan emin olabilirsiniz.
Öğrenci ve personel sağlığına derinden bağlıyız. Gerektiğince ve yeni bilgiler geldiğinde bu gelişmekte olan durumla ilgili olarak
sizinle yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.
Saygılarımla,
Steven P. Lemanski
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