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الحاكم ويتمير  Whitmerتعلن إغالق جميع مباني المدارس من الروضة وحتى الصف الثاني عشرK -
 12على مستوى الوالية

ستُغلق مباني المدارس يوم االثنين من  16آذار/مارس حتى األحد  5نيسان /أبريل

النسينغ ،ميشيغان  -أعلنت اليوم الحاكم غريتشين ويتمير أنه من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد )(COVID-19
في ميشيغان ،فإنها تأمر بإغالق جميع مباني المدارس من الروضة وحتى الصف الثاني عشر في الثانويات العامة والخاصة
والداخلية ،للطالب بد ًءا من يوم االثنين  16آذار /مارس حتى األحد نيسان 5/أبريل .من المقرر إعادة فتح المباني المدرسية
يوم االثنين  6نيسان /أبريل.
عتبارا من الليلة ،بلغ عدد الحاالت اإليجابية المفترضة لـ  COVID-19في ميشيغان  12حالة.
إ
ً
قالت الحاكم ويتمير " Whitmerهذه خطوة ضرورية لحماية أطفالنا وعائالتنا وصحتنا العامة بشكل عام"" .أنا أعمل مع شركاء عبر
حكومة الوالية لضمان حصول المعلمين ،أولياء األمور ،والطالب على الدعم الذي يحتاجونه خالل هذه الفترة ،ولضمان حصول أطفالنا
الذين يعتمدون على المدرسة في وجباتهم على الطعام .أعلم أن هذا سيكون وقتًا صعبًا ،لكننا نفعل ذلك للحفاظ على امانة أكبر عدد ممكن
من األشخاص  .إنني أحث الجميع على اتخاذ خيارات ذكية خالل هذا الوقت وبذل كل ما في وسعهم لحماية أنفسهم وعائالتهم".

قال المشرف على والية ميشيغان مايكل رايس " :Michael Riceإغالق مباني مدارس  K-12هو الخيار المسؤول الذي
سيقلل من خطر التعرض لألطفال والمعلمين واألسر ويحد من انتشار فيروسات كورونا" .ستواصل وزارة التعليم العمل عن
كثب مع شركائنا في حكومة الوالية لمساعدة طالبنا ومعلمينا في كل منطقة مدرسية على اجتياز هذه الفترة .هذا يتعلق بحماية
معظم الناس في ميشيغان ".
إتخذ حكام الواليات في جميع أنحاء البالد ،بما في ذلك مايك دي واين( Mike DeWineحاكم أوهايو)  ،وآندي بيشير
( Andy Beshearحاكم كينتاكي)  ،والري هوغان( Larry Hoganحاكم مريالند)  ،خطوات مماثلة إلغالق المدارس
وضمان حماية األطفال واألسر في والياتهم.
قال نائب رئيس وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بميشيغان ،نائب رئيس الصحة والرئيس التنفيذي الطبي د .جونية خلدون
" :Dr. Joneigh Khaldunإغالق مباني مدرستنا هو الشيء الذكي والشيء الصحيح الذي يجب القيام به من أجل صحة عامة
الناس"" .ستساعد هذه اإلجراءات في التخفيف من انتشار  COVID-19في ميشيغان .سأستمر في العمل مع الحاكم ويتمير
 Whitmerوفرق العمل األربعة المختصة بـ  COVID-19لضمان حماية أطفالنا وعائالتنا ومجتمعاتنا ".

أفيد أن المرضى الذين يعانون من عدوى مؤكدة يعانون من أمراض تنفسية خفيفة إلى شديدة مع أعراض:
•
•
•

حمى
سعال
ضيق في التنفس

أفضل وسيلة للوقاية من الفيروسات ،مثل األنفلونزا أو نزالت البرد أو  COVID-19هي:
•
•
•
•
•

إغسل يديك باستمرار بالصابون والماء الدافئ لمدة  20ثانية .إذا لم يكن متا ًحا ،استخدم معقم اليدين.
تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأي ٍد غير مغسولة.
غطي فمك وأنفك بمنديل أو الكم العلوي عند السعال أو العطس.
تجنب االتصال باألشخاص المرضى.
إذا كنت مريضا ً ،إبق في المنزل وتجنب االتصال باآلخرين.

المعلومات حول هذا التفشي تتغير بسرعة .أحدث المعلومات متاحة على الموقعين اإللكترونيين
 Michigan.gov/Coronavirusو. CDC.gov/Coronavirus
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