خطاب رئيس كلية نياجرا -شون كينيدي:
رصحت بها منظمة الصحة العاملية عن وباء كوفديدCOV�( -19
أكتب إليكم خطايب هذا بخصوص التطورات األخرية التي ّ
 )ID-19حتى اليوم وقرارات جامعة “لورينتني”  Laurentianبتعليق الدراسة مؤقتاً .فعىل الرغم من أن ترصيحات منظامت
الصحة العامة يف مدينة أونتاريو بأن نسبة الخطر من الفريوس قليلة جدا ً ،إال أن القلق املجتمعي بازدياد خوفاً من انتشار املرض.
وأود أن أؤكد لكم بأنه قد تم تجهيز كلية نياجرا لالستجابة الرسيعة ألي حالة طارئة أو احتاملية ارتفاع نسبة الخطر يف املنطقة.
ومن خالل إجراء التحديثات اإللكرتونية باستمرار عىل املوقع االلكرتوين الخاص بالكلية  ،وبالتعاون مع منظامت الصحة العامة
،نقوم مبتابعة ما يخص وباء  COVID-19منذ أواخر شهر يناير املايض .ويقوم فريق إدارة الحوادث بالكلية بقيادة نائب الرئيس
األعىل /املكتب الرئييس للكلية -السيد بام سكيرن باالجتامع دورياً خالل أكرث من شهر ملتابعة جميع املستجدات والتوجيهات
والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العامة لتحديد مستوى املخاطر الحالية واملستقبلية واتخاذ جميع اإلجراءات املمكنة لضامن
صحة وسالمة طالبنا وموظفينا وزوارنا.
ومنذ بداية شهر فرباير ،قامت الكلية بزيادة عدد جل معقم اليدين يف جميع أنحاء الكلية وتعزيز الحمالت التوعوية والصحية
للطلبة حول جميع التدابري الوقائية الالزمة مثل غسل اليدين وآداب السعال ،باإلضافة إىل تكثيف عمليات النظافة يف الكلية مثل
استخدام أنواع املطهرات واملعقامت التي يتم استخدامها يف املستشفيات واملراكز الصحية لتنظيف وتعقيم جميع املناطق العامة
ومواضع التواصل واملالمسة بكرثة.
وقامت الكلية أيضاً بااللتزام بجميع توجيهات منظمة الشؤون الدولية -كندا فيام يتعلق بالتنقل من وإىل الكلية  ،وقمنا بإلغاء
جميع رحالت العمل  /الدراسة إىل املناطق واملدن التي س ّجلت نسبة خطر عالية من فريوس كورونا  .وسنقوم مبشاركتكم جميع
التفاصيل واملستجدات بخصوص خطط الكلية لحاالت الطوارئ يف األيام القليلة القادمة  .أود أن أؤكد عىل رضورة اتباع التوصيات
التالية الصادرة عن منظامت الصحة العامة للمساعدة يف منع انتشار العدوى يف املنطقة.
 البقاء يف منزلك حتى تشعر بالراحة والشفاء ثم تعود مجددا ً ملتابعة التزاماتك اليومية اغسل يديك ،عليك استخدام املاء والصابون أو املعقم لتنظيف يديك قم بوضع منديل عىل فمك أو ضع يدك مبحاذاة منطقة الفم عند السعال أو العطاس تجنب املصافحة أو االقرتاب بشكل عام من اآلخرين الذين يعانون من وعكات صحية تجنب استخدام األدوات الخاصة باآلخرين ،واحرص عىل تعقيم وتنظيف جميع األسطح واألدوات التي تقوم باستخدامهاوللمزيد من املعلومات ،أو لقراءة التوصيات الخاصة باملسافرين القادمني من البلدان التي س ّجلت إصابات بفريوس كورونا ومتابعة
جميع التعليامت الصادرة عن منظمة الصحة العامة ،ميكنك زيارة الرابط التايل :
www.niagaracollege.ca/healthservices/coronavirus

