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 زيزي ولي األمر / مقدم الرعاية، ع

كوفيد  أطفال المدارس. إن تأثير  بينفي ليفربول، مع وجود أعلى معدالت كوفيد نشهد مرة أخرى مستويات عالية ومقلقة من إصابات 

يعني إصابة المزيد من األطفال بالمرض، والحاجة إلى العزلة عن أصدقائهم، وتعطيل  رتفاع معدالت العدوى  إيمثل خطًرا على الجميع.  

 في الفصل الدراسي التالي في المدارس.  تطبيقهام والمزيد من اإلجراءات الصارمة التي ستتم إعادة ي التعل

ة طفلك، في المدرسة مع أصدقائه في  أردنا أن نشكرك على دعمك ولكننا نحثك أيًضا على العمل اآلن. ساعدنا في الحفاظ على سالم

 على حياتهم من خالل اتخاذ بعض الخطوات البسيطة. لكوفيدالفصل الدراسي المقبل وتقليل التأثير المستقبلي 

ال يوجد إجراء مثالي ونحن نوصي ببعض اإلجراءات المختارة بعناية، والتي نشعر أنها سيكون لها تأثير ضئيل على التعليم وفعالة  

 ولكن لكي تنجح هذه اإلجراءات، اآلن يجب على الجميع أن يلعب دوره.   -د من مخاطر انتقال العدوى في الح

يجب على الوالدين ومقدمي الرعاية والضيوف ارتداء أغطية الوجه أثناء تواجدهم في المدرسة وحولها، ما لم يتم إعفاؤهم طبيًا. يشمل  

يعد   )أطفالك(.  طفلك  وتوصيل  انتشار ذلك عند جمع  أو  بالعدوى  اإلصابة  لتقليل خطر  فعالية  األكثر  الطريقة  الوجه  ارتداء غطاء 

 الفيروس. 

على    . إذا تم استدعائك للحصول على اللقاح، فيرجى قبول العرض. يمكنك حجز لقاحك هناكوفيدالتطعيم هو خط دفاعنا األول ضد  
 الموقع اإللكتروني 

-vaccination/book-19/coronavirus-covid-https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus(
)vaccination/-coronavirus 

. من الضروري أن تستمر أنت وأي من أفراد أسرتك  بذلك  حتى لو لم تكن قد أجريت االختبار من قبل، فقد حان الوقت اآلن للبدء 
 من خالل الموقع  مرتين في األسبوع واإلبالغ عن النتائج المنزليةختبارات االالمؤهلين في استخدام 

(https://www.gov.uk/report-covid19-result الفصل في تقليل المستمر على مدى نصف  المنتظم  االختبار  (. سيساعد 
 اإلصابة بالعدوى المنزلية عند العودة إلى المدرسة. مخاطر 

فيروس كورونا. ستساعد بعض الخطوات اإلضافية في تقليل خطر اإلصابة بالعدوى، واستمر في غسل يديك أو استخدام  من ابق آمنًا 

،  كوفيدظهرت عليك أعراض  الكحول ، والتواصل االجتماعي في الهواء الطلق، وعندما تكون داخل الغرفة، قم بتهوية الغرفة. إذا  

في أقرب وقت ممكن وإبالغ المدرسة. ال تزال األعراض الرئيسية هي  بي سي أر فمن الضروري العزل على الفور، وإجراء اختبار 

 ارتفاع درجة الحرارة، وسعال جديد ومستمر، وفقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق. 

 من فيروس كورونا.وخالية  آمنة وممتعةعطلة نصف فصل  نتمنى لكم جميعًا 

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام 

 ستيف ريدي        مات أشتون 

 مدير خدمات األطفال         مدير الصحة العامة
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