تحرص كلية نياجرا على متابعة نشاطها المستمر في رصد جميع المعلومات واإلرشادات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد (.)COVID-19
وبالتعاون مع المنظمات الصحية المحلية ،تعمل الكلية على ضمان جميع االستعدادات الالزمة و السريعة في حال تفاقم المشكلة الصحية وظهور أي
حاالت إصابة جديدة بهذا الفيروس.
فنسبة الخطر الممكنة لتفشي هذا الفيروس في مدينة نياجرا منخفضة جداً  ،حيث أنه لم يتم تسجيل أية حاالت إصابة أو انتشار لهذا الفيروس
حتى تاريخ  13فبراير .
وقامت منظمة الصحة العامة /مدينة نياجرا بإصدار تعليمات خاصة لجميع المنشآت والمنظمات التعليمية في المنطقة تنص على ضرورة االلتزام
بإرشادات وقائية تنظم حركة األشخاص الذين وصلوا مجدداً إلى كندا من مقاطعتي “هوبي” و” مينالند” – الصين .حيث أنه يجب على جميع
القادمين من مقاطعة هوبي الصينية  ،التواصل المحدود مع اآلخرين واالنعزال التام والبقاء في منازلهم لمدة ال تقل عن  14يوما من تاريخ مغادرتهم
لمقاطعة هوبي  .كما عليهم االتصال مع منظمة الصحة العامة /مدينة نياجرا خالل الـ 24ساعة األولى فور وصولهم إلى كندا من مقاطعة هوبي_
الصين على األرقام التالية  18885056074أو  9056888248تحويلة . 7330
في حين أنه من الضروري على جميع األشخاص القادمين إلى كندا -نياجرا من مقاطعة مينالند الصينية متابعة الحالة الصحية للجهاز التنفسي
ومراقبة األعراض المرضية التي قد تظهر عليهم بشكل مفاجئ مثل السعال،أو صعوبة في التنفس ،وعليهم االتصال مع أطباء مختصين من مراكز
الرعاية الصحية فور ظهور مثل هذه األعراض عليهم خصوصا ً خالل الـ 14يوم األولى من مغادرة مقاطعة “مينالند” الصينية .
ولقراءة المزيد
وعلى الرغم من عدم تسجيل أي حاالت إصابة بالفيروس ضمن نطاق كلية نياجرا ،إلى أنه يتم اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية و الحرص على توفير
أعلى معايير السالمة والوقاية الصحية في الكلية مع انتشار االنفلونزا في هذه الفترة .ف ُيوصى باستمرارية تعقيم اليدين لتقليل نسبة انتقال العدوى
والجراثيم بين أسرة الكلية،و تنظيم حمالت توعوية عبر مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالكلية عن كيفية المحافظة على نظافة اليدين و آداب
العطس والسعال في األماكن العامة.
على جميع الطلبة و موظفي الكلية البقاء في منازلهم في حال إصابتهم بأي وعكة صحية حتى شفائهم التام .وينصح بشرب الكثير من السوائل
تسرع في شفائهم .وسيتم تسجيل عدد أيام الغياب لكل طالب
والراحة والتواصل مع مراكز الرعاية الصحية الستشارتهم بخصوص تناول األدوية التي ّ
أو موظف على حدى حسب ظروفه الصحية الخاصة.
يمكنك التواصل مع المراكز الصحية العامة للحصول على معلومات دقيقة عن فيروس كورونا وأعراض اإلصابة به .ولمتابعة أهم التطورات وكل
ما يخص فيروس كورونا على الموقع الرسمي لوزارة الصحة – أورنتاريو اضغط هنا أو زيارة الموقع الرسمي لمنظمة الصحة/مدينة أونتاريو

أعراض فيروس كورونا الجديد :
 الحمى السعال صعوبة في التنفسلتفادي انتشار فيروس كورونا  ،ننصحك باتباع الخطوات التالية:
 البقاء في منزلك حتى تشعر بالراحة والشفاء ثم تعود مجدداً لمتابعة التزاماتك اليومية اغسل يديك ،عليك استخدام الماء والصابون أو المعقم لتنظيف يديك قم بوضع منديل على فمك أو ضع يدك بمحاذاة منطقة الفم عند السعال أو العطاس تجنب المصافحة أو االقتراب بشكل عام من اآلخرين الذين يعانون من وعكات صحية -تجنب استخدام األدوات الخاصة باآلخرين ،واحرص على تعقيم وتنظيف جميع األسطح واألدوات التي تقوم باستخدامها

