28 лютого 2020 року
Шановні родини округу Аґавам!
Ми розуміємо, що в багатьох із вас виникають питання з приводу нещодавнього спалаху нового типу коронавірусу й щодо
того, як це вплине на життя місцевої громади. Центр контролю і профілактики захворювань щоденно надає відповідну
інформацію та рекомендації. Щоб отримати найновішу інформацію, перейдіть за посиланням:
https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
Ця ситуація є проблемою суспільної охорони здоров’я, тому Центр контролю і профілактики захворювань продовжує
звітувати про неї та повідомляє, що наразі безпосередня загроза для широкого загалу залишається низькою. Проте в
сучасному взаємопов’язаному світі, коли велика кількість родин округу подорожує протягом шкільних канікул, вірогідність
захворіти інфекційними захворюваннями завжди є предметом занепокоєння. Як і у випадку сезонного грипу і
стрептококових інфекцій, усі ми можемо піклуватися про своє здоров’я, вдаючись до загальних застережних заходів, що
перелічені далі:
•

•
•
•
•

Дотримуйтеся гігієни рук. Часто та ретельно мийте руки з милом і водою, упродовж щонайменше 20 секунд. Не
торкайтесь очей, носа й рота немитими руками. Якщо мило й вода з якихось причин недоступні, користуйтеся
засобами дезінфекції рук на основі спирту.
Коли кашляєте або чхаєте, прикривайте рот і ніс хусткою. Крім того, кашляти або чхати можна в рукав. Викидайте
використанні носові хустки в сміття й одразу ж мийте руки з милом і водою щонайменше впродовж 20 секунд.
Не пийте разом з однієї склянки або чашки, не користуйтеся одними столовими приборами, тарілками, рушниками
та іншими предметами. Після використання ретельно мийте такі предмети з милом і водою.
За можливості уникайте близького контакту із хворими людьми.
Дотримуйтесь інших принципів здорового способу життя: чистьте й дезінфікуйте поверхні, яких часто торкаєтеся,
вдома, на роботі або в школі — особливо якщо в приміщенні перебуває хворий. Висипайтеся, ведіть фізично
активний спосіб життя, опановуйте стрес, пийте багато рідини та їжте здорову їжу.

Коли дитина хворіє, важливо залишати її вдома. Не відправляйте дитину до школи, якщо в неї спостерігаються будь-які з
перелічених далі симптомів: температура вища за 100,4 градусів за Фаренгейтом (38 градусів за Цельсієм); кашель; блювота;
пронос; будь-які висипи, щодо яких лікар ще не поставив діагноз; червоні очі або свербіння в очах; та/або виділення з очей, а
також якщо в дитини будь-яке заразне захворювання, як-от вітряна віспа, ангіна або грип. Як вам відомо, відповідно до
політики відвідування занять нашого округу ми заохочуємо надавати довідку від лікаря, коли дитина хворіє, щоб вона мала
задовільну причину для відсутності. Однак, оскільки коронавірус становить серйозну проблему, ми пом’якшили ці вимоги й
не вимагатимемо довідку від лікаря.
Ситуація навколо нового типу коронавірусу постійно змінюється, і ми за нею уважно стежимо. Ми будемо повідомляти вас,
щойно отримуватимемо нову інформацію. Хочемо вас запевнити, що відстежуємо ситуацію зі здоров’ям учнів. Ми
підтримуємо тісні контакти з місцевим медичним персоналом, Массачусетським департаментом охорони здоров’я, шкільним
підрозділом охорони здоров’я, а також з організаціями, що надають педіатричні послуги в нашій місцевості. Наш
департамент з обслуговування будівлі проводить ретельну санітарну обробку навчальних приміщень, як це зазвичай
робиться в холодну пору року та під час сезону грипу. Запевняємо вас, що ми дотримуємося всіх рекомендованих настанов,
покликаних убезпечити наших учнів і персонал.
Ми й далі вживатимемо всіх заходів щодо здоров’я учнів і персоналу й за потреби ділитимемося з вами новою інформацією
щодо розвитку ситуації, коли вона ставатиме нам відомою.
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