اطالعات به روز برای ولدین و مراقبین در باره  COVID-19که قب ا
ال
ویروس کرونای جدید ) (Novel Coronavirusنامیده میشد –  6مارچ 2020
پدر ،مادر یا مراقب عزیز
اداره آموزش  NSWدر پاسخ به وضعیت بینالمللی ( COVID-19که قبالً ویروس جدید کرونا نامیده میشد) که به تدریج
روشن تر میشود با وزارت بهداشت از نزدیک همکاری میکند.
محدودیتهای بیشتر در مورد سفر
دولت استرالیا اطالعیه جدیدی را در مورد محدودیت سفر برای خارجیهایی (به استثنای مقیمان دائم استرالیا) که از جمهوری
کره (کره حنوبی) به استرالیا میآیند صادر کرده است که از  5مارچ قابل اجرا  2020است.
توصیههای جاری دولت  NSWبرای والدین و کارکنانی که به ایشان مربوط میشود به شرح زیر است:
•
•
•

هر دانشاموز یا کارمندی که کشور چین را از اول فوریه به بعد ،ایران را از اول مارچ به بعد و جمهوری کره (کره
جنوبی) را از  5مارچ به بعد ترک کرده یا از آن کشورها در ترانزیت گذر کرده است به مدت  14روز از تاریخ خروج از
چین ،ایران یا جمهوری کره (کره جنوبی) از خدمات مراقبت از کودکان ،مدرسه یا کار محروم است.
هر مورد تایید شده  COVID-19تا زمانی که اجازه پزشکی برای برگشتن داشته باشد محروم خواهد بود.
کسانی که تماس نزدیک با یک مورد تایید شده  COVID-19دارند به مدت  14روز از آخرین تماس با مورد تایید شده
محروم خواهند بود.

دانشآموزان و کارکنانی که به استرالیا برگشتهاند و در دوره  14روزه قرنطینه شخصی هیچ عارضهای نداشتهاند میتوانند به
خدمات مراقبت از کودکان ،مدرسه یا کار برگردند.
وزارت بهداشت  NSWفرآیندهایی برای شناسایی طرفهای تماس نزدیک موارد تایید شده در استرالیا دارد .توصیه مربوط به
نیامدن به مدرسه توسط وزارت بهداشت  NSWبه این تماسهای نزدیک داده خواهد شد.
مطابق با دستورالعملهای فعلی ،دانش آموزانی که با بیماری تنفسی ناخوش هستند باید تا زمان بر طرف شدن عوارض در خانه
بمانند .طبق رویه کنونی اداره آموزش  NSWاگر دانشآموزی ناخوش شود ،مدرسه دستورالعملهای کنترل عفونت را اجرا
کرده وتوصیه های ارائه شده توسط وزارت بهداشت  NSWرا بطور مناسب دنبال خواهد کرد.
حفظ استانداردهای خوب بهداشتی یک روش مهم برای کاهش خطر ابتال به عفونت های تنفسی و شیوع آن است .از والدین و
مراقبین خواسته می شود که بهداشت خوب را تشویق کنند ،از جمله شستن دست با صابون ،چون شستن دست موثر ترین روش
برای کاهش شیوع میکربهایی است که باعث بیماری تنفسی می شوند.
وزارت بهداشت  NSWراهنماییها و منابعی را در باره  COVID-19به زبان انگلیسی ،چینی و زبانهای دیگر دارد.
اداره آموزش  NSWکماکان وضعیت  COVID-19را تحت نظر گرفته و اطالعات به روز مربوط به ویروس را به والدین و
مراقبین ارائه خواهد داد.
سرویس مترجم تلفنی
اگر به اطالعات بیشتری نیاز دارید لطفا ً به مدیر مدرسه تان تلفن بزنید .اگر برای کمک به پرسشتان به یک مترجم نیاز دارید
لطفا ً به سرویس مترجم تلفنی ،شماره  131 450تلفن کنید و یک مترجم زبان خود را درخواست کنید .این سرویس برای شما
رایگان خواهد بود.
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