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 Coronavirus 2019إرشادات لجامعات وكلیات إلینوي بخصوص 
 

 ؟ nCoV-2019) ( 2019ما ھو نوفل كورونا فیروس 
 

كسبب لتفشي المرض في ووھان، مقاطعة ھوبي،    2019ھو فیروس تنفسي جدید تم تحدیده في دیسمبر  ،  nCoV-2019، أو  2019كورونا    نوفل فیروس  
بمرض تنفسي خفیف إلى حاد مع أعراض تشمل الحمى والسعال وصعوبة في التنفس. یمكن    nCoV-2019الصین. یصاب األشخاص الذین یمرضون بـ  

من مصدر حیواني، فإنھ یمكن أن ینتشر أیضا من   ھ جو یوًما من التعرض. على الرغم من أن ھذا الفیروس من المرجح خر 14ى  إل 2أن یبدأ المرض بعد 
  شخص إلى شخص. یُعتقد أن االنتشار من شخص إلى آخر یحدث بشكل رئیسي عن طریق قطرات الجھاز التنفسي التي تنتج عندما یسعل الشخص المصاب 

 . أكثر أعراضھناك عندما تكون أكثر معدیة تكون م الفیروسات التنفسیة، یعتقد أن الناس مع معظ عادة،أو یعطس. 
 

   CDCلل  صفحة الویب  آخر تحدیثات ملخص الحالة، بما في ذلك عدد الحاالت التي تم تحدیدھا في الوالیات المتحدة، متوفرة على 
.2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China 

 
  إلینوي؟ والیة في nCoV-2019 من الصحي الخطر ھو ما
 

 االستجابة من الھدف. إلینوي في أو المتحدة الوالیات في سواء ،منخفًضا nCoV-2019 من الناس عامة  على الصحي الخطر  یزال ال الحالي،  في الوقت 
 األیام تؤدي أن المرجح من .المجتمعفي  nCoV-2019 انتشار ومنع بسرعة الجدیدة الحاالت عن الكشف ھو المتحدة الوالیات  في العامة للصحة المستمرة
 اآلن تحد قد القویة العامة الصحة تدابیر ولكن العالمي، الصعید وعلى المتحدة الوالیات في   nCoV-2019 من المؤكدة الحاالت من المزید إلى المقبلة  واألسابیع

 .الفیروس تأثیر من
 

 اتخاذھا؟  إلى إلینوي في المدارس تحتاج التي الخاصة االحتیاطات ھي ما
 

   :یلي بما إلینوي في العامة  الصحة وزارة توصي الحالیة، الفیدرالیة  للتوجیھات ووفقًا  الصین أنحاء جمیع في  nCoV-2019 العدوى النتقال األخیر التسارع بسبب

 أو  المدرسة إلى  الذھاب عدم بعده  وما  2020 فبرایر 3 في  الصین  من  عائد آخر جامعي  موظف  أي  أو  تدریس ھیئة  عضو  أو  طالب أي  على  یجب •
   .العودة تاریخ  بعد یوًما 14 لمدة  العمل 

 .اإلنترنت على المدرسیة والمھام بعد عن للعمل بدیلة ترتیبات واتخاذ الغرض لھذا الغیاب حاالت إعفاء ینبغي •
 

 السابقة 14 الـ األیام خالل الصین في كانوا الذین الطالب على رجعي بأثر ینطبق وال ،2020 فبرایر 3 من اعتباًرا فعال المؤقت التوجیھ ھذا
 .صلواتلل تحقیقال من كجزء إدارتھم تتم الذین أولئك أو المتحدة، الوالیات في بالفعل والموجودین

 
  . والعمل  المدرسة في البقاء2020 فبرایر 3 قبل الصین من عادوا الذین الجامعات موظفي من غیرھم أو التدریس ھیئة أعضاء أو للطالب یمكن
 التنفس، في  وصعوبة والسعال  الحمى ذلك في بما تنفسیة أعراض  من ویعانون  2020فبرایر  3قبل  الصین من عادوا  الذین األفراد تشجیع ینبغي
 .الفور على المحلیة الصحة إدارة إخطار الجامعیة الصحیة الخدمات على یجب .المنزل في البقاء على

 
 . الحاجة  حسب  التوجیھات تحدیث وسیتم .كثب عن نراقبھا ونحن بسرعة، تتغیر الحالة

 العامة؟  الصحة تدابیر أحدث ھي ما
 

 الصین أنحاء جمیع من القادمین المسافرین عن معلومات تلقي في IDPH بدأت ،2020 فبرایر 3 من بدًءا المطار، فحص إجراءات تغیر مع
 مع اتصال على الوزارة وستكون .بعد عن  ومراقبتھم والعمل، المدرسة من المنزل في للبقاء توجیھھم االقتضاء وعند خطر، في یكونون قد الذین
   .الحاجة حسب الفردیة الحاالت بشأن المدرسة إدارة

 

http://dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html


 
 

 
   2/6/20  منقحة شیكاغو في العامة الصحة  وزارة من الوثیقة ھذه اقتباس تم 
 .إصدار أحدث على للعثور    DPH.ILLINOIS.GOV   زیارة یرجى 
 

 

 المحلي؟  مجتمعھا  فيكورونا فیروس الوجود  الحتمال  تستعد  أن للمدارس ینبغي كیف

  2 -  2020ینایر 21( ةالماضی  14قم بإرشاد جمیع الطالب وأعضاء ھیئة التدریس والموظفین الذین سافروا إلى الصین في األیام الـ  •
  .آخر حددتھ الجامعة  شخصاالتصال الفوري بالخدمات الصحیة الجامعیة أو أي  ،) ویعانون من أعراض2020فبرایر 

 
 .الفور  على  IDPH إلى  السفر تاریخ ذوي من  مرضى طالب أي  عن اإلبالغ •

 
 .األساسیة واالحتیاجات  السكن على  منازلھم إلى  العودة یمكنھم وال  العزلة  أو  الصحي  الحجر إلى  یحتاجون قد  الذین الطالب  حصول  ضمان •

 
 .المصلحة أصحاب مع وتقاسمھا فشي ت لل ستجابةلإل  خطة وضع •

 
 .بك الخاصة االتصاالت سلسلة في للجمیع الحدیثة االتصال معلومات  على  والحفاظ الطوارئ حاالت  في اتصال خطة  إنشاء •

 
 .والمسؤولیات  المھام، وتعیین األساسیة، الموظفین وظائف وتحدید قیادة، فریق إنشاء •

 
 .الوقایة خدمات  حول الموظفین لتثقیف وتدریبات  عمل  لورشخطط  •

 
 المدرسیة؟  الفعالیات  إلغاء یجبھل 

 وأعضاء الطالب على یجب ،  التنفسي الجھاز  فیروس أي  مع الحال  ھو  كما ، كذل ومع عیة. االجتما المناسبات أو  المدرسة  إللغاء حاجة  ھناك لیست  الوقت،  ھذا  في
 .مرضى یكونون عندما األحداث وتجنب المنزل في البقاء الجامعة موظفي  من وغیرھم التدریس ھیئة

 ؟ ر ألولیاء األمو  نقول  فماذا  ،  (PUI) التحقیق  قید شخص  اآلن وھو  المدرسة في  مریض موظف  / طالب لدینا إذا كان 
 

 .تحدیداً  أكثر توجیھ  إلى  تحتاج التي المدارس مع األمر بمتابعة  IDPHمنظمة ستقوم

 ؟  nCoV-2019 و  األخرى الحیوانات أو األلیفة الحیوانات إزاء بالقلق  نشعر  أن  یجب ھل

 سواء، حد على والمیتة الحیة الحیوانات الصین إلى یسافرون الذین األشخاص یتجنب بأن منھا والوقایة األمراض على السیطرة مراكز توصي
 .الجدید كورونا یروسبف للعدوى مصدًرا تكون قد المتحدة الوالیات في األلیفة الحیوانات أو الحیوانات أي بأن لالعتقاد سبب یوجد ال ولكن

 دیارھم؟  إلى  العودة  یمكنھم ھل .الصین من الموظفین  / طالبنا أحد

  CDC  .Traveler’s Health  ویب صفحة على متوفرة  السفر  تحدیثات  آخر .الصین إلى  السفر  بتجنب IDPH توصي

   
 األخرى؟ التنفسي الجھاز وأمراض nCoV-2019 بفیروس العدوى من الوقایة للمدارس یمكن كیف

 
ً  یوجد ال  واآلخرین أنفسھم حمایة المدرسة وموظفي للطالب یمكن تنفسي، فیروس أي مع الحال  ھو كما.  nCoV-2019 عدوى من للوقایة  لقاح حالیا

 :منطقیةال الیومیة اإلجراءات اتخاذ خالل من
 

http://dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices
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 مع الكحول على القائم الیدین مطھر فاستخدم والماء، الصابون یتوفر لم إذا .األقل  على ثانیة 20 لمدة والصابون بالماء أحیانا كثیرة یدیك اغسل •

 .األقل  على ٪60 بنسبة الكحول 

 .مغسولة  غیر بأیدي والفم واألنف العینین لمس  تجنب •

 .المرضى  األشخاص مع الوثیق االتصال تجنب •

 .رضتم عندما المنزل  في  بقا •

 .المھمالت  سلة في  منادیلال رمي ثم بمندیل، العطس أو السعال تغطیة •

 ھا كثیرا.سمل یتم  التي واألسطح األجسام  تطھیر •

 
 :یلي بما  IDPHتوصيال 

 
 القفازات  أو األقنعة استخدام •
 الجماھیریة  التجمعات  إلغاء •
 الدراسیة  الفصول إلغاء •

 
 

 خاصة؟  تنظیف  إجراءات  إلى حاجة ھناك ھل

 اتباع المدارس على یجب   .التنفسي الجھاز أمراض انتشار إلبطاء الروتیني التنظیف خارج بھا موصى أو ضروریة  خاصة تطھیر عملیات توجد ال الوقت، ھذا في
 : على  العدوى لمكافحة عامة إرشادات  تتوفرة. البیئ  حمایة لوكالة مسجل منتج باستخدام والتطھیر الروتیني للتنظیف القیاسیة جراءات اال

www.cdc.gov/infectioncontrol 
 

 ؟ nCov-2019 انتشار لمنع المدرسیة الصحیة المراكز تفعلھ أن یجب الذي ما

فرز   موقع تحدید قبل الھاتف عبر مفصًال  تاریًخا جمعا ،ابھ المتعلقة واألعراض الماضیة 14 الـ األیام خالل الصین إلى بالسفر مسبقًا الطالب اتصل إذا
 .الفور على المحلیة الصحة إدارة  إخطار (SBHCs) المدرسیة  الصحیة المراكز على یجب  .مرضىال

 
 .   www.cdc.gov/coronavirusأو    DPH.ILLINOIS.GOV   زیارة  یرجى المعلومات، من لمزید
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