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 הורים ואפוטרופסים יקרים,

כידוע לכם, המחוז נמצא בקשר שוטף עם מחלקת הבריאות של מדינת ניו יורק, מחלקת הבריאות של מחוז נסאו 
, בנוגע לנגיף הקורונה החדש של שנת BOCESבמועצת שירותי החינוך השיתופי,  ולגהותועם שותפינו לבטיחות 

2019, Coronavirus )2019-nCoV.כל ההנחיות לבתי הספר שלנו יגיעו ממוסדות אלה .( 

נכון לעכשיו, אין מקרים מאומתים של נגיף הקורונה במדינת ניו יורק. על פי המרכז לבקרת מחלות ולמניעתן 
(CDC) יש לבצע אותן פעולות מניעה כמו בכל מחלה נשימתית מדבקת אחרת. הפעולות כוללות כיסוי של האף ,

מחטה בעת שיעול או עיטוש (ולאחר מכן השלכת הממחטה לאשפה), הימנעות מנגיעה בעיניים, באף והפה במ
 ובפה, שטיפת ידיים תכופה ויסודית, הימנעות ממגע עם החולים והישארות בבית אם אתם חשים שאתם חולים.

 אנא עיינו בדפי הנתונים המצורפים לקבלת הנחיות נוספות.

) עם רופא המחוז, ד"ר HWPSוודמר (-אנשי צוות מבתי הספר הציבוריים של מחוז היולטמוקדם יותר היום נפגשו 
בריאן בלינדרמן, כדי לדון בנקיטת אמצעי זהירות. ד"ר בלינדרמן הדגיש שמחלה זו היא ממש כמו שפעת בכך 

 שהיא מתפשטת באמצעות שיעול והתעטשות. הוא חזר על חשיבותם של אמצעי המניעה המפורטים לעיל.

חשוב לדעת שכל אחיות בית הספר שלנו קיבלו מידע והוכשרו על פי ההמלצות והפרוטוקולים האחרונים של 
 .CDC-המרכז לבקרת מחלות ולמניעתן, ה

וודמר מקיימים פרוטוקול ניקיון קפדני שכולל חיטוי יומיומי של כל -נוסף על כך, בתי הספר הציבוריים של היולט 
ים שלנו, כולל מעקות, ידיות, מתגי תאורה, ברזים, פסי דחיפה וכדומה. פרוטוקול משטחי המגע השכיחים בבניינ

 זה פותח כדי להבטיח תגובה נאותה למגיפות מרובות.

בטוחני כי אתם מודעים לכך שקיים מידע שגוי רב שמופץ לגבי נגיף זה. אנא הסתמכו אך ורק על מקורות  
 יאות עם הקישורים שלהלן:אמינים לקבלת עדכונים, במיוחד מסוכנויות הבר

• New York State Department of Health 

• Centers for Disease Control and Prevention 

• Nassau County Department of Health 

של התלמידים שלנו ושל הצוות שלנו הם בראש סולם העדיפויות שלנו. אנו נמשיך והגהות כמו תמיד, הבטיחות 
שאתם נשמעים להנחיות המניעה לעדכן אתכם בכל מידע חדש ככל שיהיה זמין.  תודה לכם מראש על כך 

שמפורטות לעיל ועל הטיית שכמכם כדי לעשות את כל מה שיש ביכולתנו כדי לשמור על הקהילה שלנו בטוחה 
 ובריאה.

 

 בברכה, 

 ראלף מרינו הבן, דוקטור לחינוך
 מפקח

 

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

