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Sevgili Ebeveyn ve Vasiler, 

Bildiğiniz üzere, Bölge idaresi 2019 Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili olarak New York Eyaleti Sağlık 
Dairesi Başkanlığı, Nassau County Sağlık Dairesi Başkanlığı ve BOCES Sağlık ve Güvenlik iş ortaklarımızla 
sürekli temas halindedir. Okullarımız bu kurumlar tarafından bilgilendirilmektedir. 

Şu an itibarıyla, New York Eyaletinde doğrulanmış bir Koronavirüs vakası bulunmamaktadır. Hastalık 
Kontrol ve Korunma Merkezlerine (CDC) göre, diğer tüm bulaşıcı solunum yolu hastalıklarıyla aynı 
önleyici tedbirler uygulanmalıdır. Bunlar arasında şunlar yer alır; öksürürken veya hapşırırken 
burnunuzu ve ağzınızı kapatmak (ve sonrasında mendili atmak); gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza 
dokunmaktan kaçınmak; ellerinizi sık sık ve özenle yıkamak; hasta kişilerle temastan kaçınmak ve 
kendinizi hasta hissetmeniz halinde evde istirahat etmek. Daha fazla tavsiye için lütfen ekte yer alan belgelere 
bakın. 

Bugün, alınacak önlemler hakkında görüşmek üzere Bölge doktoru Dr. Brian Blinderman ile çok sayıda 
HWPS personeli bir araya geldi. Dr. Blinderman, öksürme ve hapşırma yoluyla yayılması bakımından bu 
hastalığın griple birçok benzerliğe sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, yukarıda listelenen önleyici 
tedbirlerin önemini tekrarladı. 

CDC'nin yayınlandığı en son tavsiye ve protokoller hakkında tüm okul hemşirelerimizin bilgilendirildiğini 
ve eğitildiğini bilmenizi isteriz.  

Buna ek olarak, Hewlett-Woodmere Okulları katı bir temizlik protokolü uygulamaktadır. Bu kapsamda 
binalarımızdaki korkuluklar, kapı kolları, elektrik düğmeleri, musluklar gibi yoğun temas edilen yüzeyler 
günlük olarak dezenfekte edilmektedir. Bu protokol, çeşitli salgın hastalıklara uygun şekilde yanıt 
verilebilmesi için geliştirilmiştir.  

Eminim ki, bu virüs hakkında kamuoyunda çok fazla yanlış bilginin dolaştığının siz de farkındasınız. En 
güncel bilgiler için lütfen başta aşağıdaki sağlık kurumları olmak üzere sadece güvenilir kaynaklara itibar 
edin: 

• New York Eyaleti Sağlık Daire Başkanlığı 

• Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri 

• Nassau County Sağlık Daire Başkanlığı 

Öğrencilerimiz ve personelimizin sağlığı ve güvenliği her zaman en büyük önceliğimizdir. Yeni bilgiler 
ortaya çıktıkça sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.  Yukarıda listelenen önleme tavsiyelerine 
uyduğunuz ve bize katılarak topluluğumuzun güvenliğini ve sağlığını korumak için elinizden geleni 
yaptığınız için sizlere teşekkür ederiz.  

 

Saygılarımla, 

Ralph Marino, Jr., Ed.D. 
Müdür 
 

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.nassaucountyny.gov/1652/Health-Department

