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  واألسر تستعد لمرض  مدارس برینس ویلیام العامة
  (اقرأ المزید) في الجھاز التنفسي

 
  
  

  2014التنفسي یصیب الجھاز االستعداد لمرض 
 

  .یوجد فیروس شائع في جھاز التنفس یصیب األطفال في بعض الوالیات وھو خطیر جداً 
مشاكل تنفسیة حادة، خاصة لدى األطفال الذین یعانون من الربو أو من أیة حاالت  D-68یسبب الفیروس المعوي 

  أخرى.مرضیة 
  

تستعد الحتمال وصولھ.  مدارس برینس ویلیام العامةلم یثبت بعد وجود ھذا المرض في والیة فیرجینیا، غیر أن 
لة لھذا المرض إلى حدھا األدنى مرات محتكم وباتخاذ التدابیر االحتیاطیة المعھودة نستطیع تقلیل أیة تأثیتبمساعد

  نحافظ على سالمة الطالب واألسر.ل
  

  :ما ینبغي علیك رصده
  

أو صعوبة في  جلدي طفح وأالحظ أیة أعراض شبیھة بالزكام إال أنھا أسوأ من المعتاد، أو تترافق بحمى  •
  التنفس؛

التنفس مثل الربو، أو من صعوبة متزایدة في خذ األوالد إلى الطبیب سریعاً إذا ما عانوا من أیة مشاكل في  •
  التنفس.

  
یّة ھي أفضل وقایة:   الممارسات الصحّ

  
  إن الفیروسات المعویة شائعة وال یمكن تفادیھا أو عالجھا. 

  
  اغسل یدیك كثیرا بالماء والصابون. فمعظم المواد المطھرة لیست فعالة في ھذه الفیرسات. •
  عندما تسعل أو تعطس.أو بمندیل  غطّ أنفك وفمك بالكمِّ  •
  تجنب مالمسة العینین واألنف والفم لمنع انتشار الجراثیم. •
 24یجب أن یبقى المرضى كباراً وأطفاالً في منازلھم لمدة  –راقب بكل حذر األعراض المشابھة للزكام  •

  ساعة على األقل بعد زوال الحمى. 
  خذ الطالب من المدرسة فوراً إذا شعروا بالمرض. •
  أحد ما فیجب أن یتجنب االتصال باآلخرین قدر المستطاع لیساھم في منع انتشار المرض.إذا ما مرض  •
  تجنب التقبیل والعناق ومشاركة األواني مع المرضى. •
  اب، خاصة في حال وجود مریض.وببض األاطھر بشكل متكرر أسطح المالمسة، مثل األلعاب ومق •

  
  :مدارس برینس ویلیام العامةماذا تفعل 

  

ARABIC 



  ممرضات المدارس بمالحظة ومتابعة صحة الطالب؛ستقوم  •
  سیتم تعزیز الممارسات الصحیة مع الطالب؛ •
  لمرض إلى منازلھم؛لسیتم إرسال الطالب الذین تظھر علیھم أیة أعراض  •
  سیتم إخطار أولیاء األمور بالمرض مھما كان معدل اإلصابة بھ؛  •

  
كما ھو الحال في كثیر من األمراض، فإن اتخاذ االستعدادات واإلجراءات االحتیاطیة یعتبر بحقٍّ أفضل عالج 

  .D-68للفیروس المعوي 
  

  كونوا مستعدین.. لكن ال داعي لمزید من الخوف، فمثلھ مثل الزكام واألمراض األخرى.
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