
DATE: 1/26/2022

TO: Oakman Community

FROM: Oakman School Principal

RE: COVID-19 Case Identification

This report is on Coronavirus (Covid-19) case(s) at Oakman today. This letter is informational only;

The virus that causes COVID-19 is thought to spread mainly from person to person, through respiratory
droplets produced when an infected person coughs, sneezes or talks. These droplets can land in the
mouths or noses of people who are nearby or possibly be inhaled into the lungs. Spread is more likely
when people are less than six feet from each other for at least 15 minutes.

The symptoms of COVID-19 are similar in children and adults. Symptoms may include: Fever (>100.4oF),
cough, shortness of breath, nausea, vomiting, diarrhea, runny or stuffy nose, loss of taste or smell,
abdominal pain.

There are many things that can be done to keep our schools, homes, and communities “COVID-19 free”
and protect ourselves and loved ones:

1. Children and adults should stay home when ill.
2. Washing hands often with soap and running warm water for at least 20 seconds.
3. If a hand washing station is not available, use hand sanitizer properly. Gels, rubs, and hand

wipes must contain at least 60% alcohol. Dispose of wipes in the trash after use.
4. Practice Good Respiratory Etiquette (cover a cough with elbow versus hand).
5. Follow guidance for wearing a face covering and social distancing.

If you have questions, please contact Wayne County Health Department at 734-727-7078.

Additional information can be found on the CDC website.

إلى:  أھالي مدرسة أوكمان/ صف الخامس

من: مدیر المدرسة

١٩-بكوفیدإصابةحالةوجودبخصوص:

كانوامنلتحدیدوینبمقاطعةالصحةإدارةمعوثیقبشكلنعملنحنالمدرسة.في)١٩-(كوفیدكورونابفیروسمؤكدةإصابةحالةتحدیدتم
اتخاذ أي إجراء آخرھذه الرسالة ھو اإلخطار فقط ؛ ال یلزمفي تماس مباشر مع الحالة المؤكدة ومنع وقوع إصابات جدیدة. إن الغرض من

ممرضة القطاع أو مسؤول المبنى الخاص بك ، فال تعتبروا ممن كانوا على اتصالذا لم یتم االتصال بك من قبلإمن قبلكم في ھذا الوقت.
وثیق بالشخص المصاب.

أود أن أشكر جمیع الموظفین والطالب التباعھم تدابیر التباعد االجتماعي وااللتزام بجمیع اإلرشادات األخرى ، مثل ارتداء األقنعة في جمیع
احترامإلىبحاجةأنناوالطالبالموظفینجمیعأذكرأنأیًضاأریدأكثر.أودقیقة15لمدةشخصبأيالوثیقاالتصالوعدماألوقات

خصوصیة الجمیع في جمیع األوقات. سالمتكم و خصوصیتكم مھمة بالنسبة لنا. مرة أخرى ، نشكركم جمیًعا على التزامكم بجمیع اإلرشادات.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


الشخصیسعلعندماینتجالذيالتنفسيالرذاذخاللمن،آلخرشخصمنأساسيبشكلینتشر١٩-كوفیدلـالمسببالفیروسأنُیعتقد
المصاب أو یعطس أو یتحدث. یمكن أن تھبط ھذه القطرات في أفواه أو أنوف األشخاص القریبین أو ربما یتم استنشاقھا في الرئتین. تزداد

یعانيقداألقل.علىدقیقة١٥لمدةالبعضبعضھممنأقدامستةعنتقلمسافةعلىاألشخاصیتواجدعندماالمرضانتشاراحتمالیة
عشرأربعةإلىیومینبینتتراوحفترةفيعادًةالفیروسأعراضمن19-كوفیدبـمصاببشخصوثیقاتصالعلىیكونالذيالشخص

یوًما من یوم التعرض.

،فھرنھایت)درجة٤.١٠٠منأعلى(حرارةالحمىاألعراض:تشملأنیمكنوالبالغین.األطفالعند١٩-كوفیدأعراضتتشابھ
والسعال ، وضیق التنفس ، والغثیان ، والقيء ، واإلسھال ، وسیالن أو احتقان األنف ، وفقدان حاسة التذوق أو الشم ، وآالم في البطن.

":١٩-كوفیدمن"خالیةوأحبائناأنفسناوحمایةومجتمعاتنامنازلناومدارسناعلىللحفاظبھاالقیامیمكنالتياألشیاءمنالعدیدھناك

یجب على األطفال والبالغین البقاء في المنزل عند المرض.●
دائم.بشكلاألقلعلىثانیة20لمدةالجاريالدافئوالماءبالصابونالیدینغسل●
في حالة عدم توفر مكان لغسیل األیدي ، استخدم معقم الیدین بشكل صحیح. یجب أن تحتوي المواد الھالمیة والمطھر ومنادیل●

االستخدام.بعدالمھمالتسلةفيالمبللةالمنادیلمنتخلصالكحول.مناألقلعلى٪٦٠نسبةعلىالیدین
تدرب على آداب التنفس الجیدة (قم بالسعال بالكوع من الجھة الداخلیة).●
اتبع اإلرشادات الخاصة بارتداء غطاء الوجھ والتباعد االجتماعي.●

.)٧٣٤(٧٢٧-٧٠٧٨الرقم:علىوینبمقاطعةالصحةبمدیریةاالتصالالرجاءلالسئلة،

اتباعاً إلرشادات خارطة طریق إعادة فتح المدارس بشكل آمن التي قررتھا والیة میشغان سابقاَُ، تم تطھیرو تعقیم المدرسة. تضمن ذلك رش
الفصول الدراسیة والممرات وغرف تبدیل المالبس واألماكن المشتركة االستخدام حسب الحاجة بالمطھرات ، إلى جانب تطبیق طرق أخرى

.للتعقیم

و السیطرة على  األمراض.موقع مركز مكافحةللمزید من المعلومات الرجاء زیارة

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

