كلية نياجرا كندا تتابع أهم املستجدات عن فريوس كورونا
 2مارس 2020

بعد انتهاء اإلجازة الشتوية وعودة الطلبة إىل الدوام الرسمي  ،تحرص كلية نياجرا -كندا عىل متابعة آخر املستجدات
عن انتشار فريوس كورونا وجميع التعليامت والقواعد اإلرشادية الصادرة عن الجهات الحكومية املحلية بخصوص طرق
التعامل مع فريوس كورونا والوقاية منه ،حيث تسعى الكلية إىل االلتزام بهذه القواعد اإلرشادية لضامن جاهزيتها وتوفر
جميع اإلجراءات الوقائية الالزمة ملواجهة فورية يف حال انتشار الفريوس يف املنطقة.
وت ُعترب نسبة خطر اإلصابة بالفريوس وانتشاره قليلة جدا ً يف مقاطعة أونتاريو حتى تاريخ  2مارس 2020م .ومل يتم
تسجيل أي حاالت إصابة بالفريوس يف منطقة نياجرا.
قواعد إرشادية جديدة للقادمني إىل كندا من الخارج:
وبزيادة انتشار الفريوس يف مناطق عديدة خارج مدينة”منالند “ الصينية  ،أصدرت الجهات الحكومية املحلية
واإلقليمية قواعد إرشادية جديدة بخصوص األفراد القادمني إىل كندا من الخارج .فبعد انتهاء إجازة فصل الشتاء  ،عىل
جميع الطلبة وموظفي الكلية ،إضافة إىل جميع األفراد القادمني إىل كندا من الخارج االلتزام بالتايل:
عىل جميع القادمني إىل كندا من مقاطعة “هويب” الصينية عدم االختالط باآلخرين  ،والبقاء يف منازلهم ملدة  14يوماً
من تاريخ مغادرتهم ملقاطعة “هويب”  .وميكنك التواصل مع الجهات الطبية الخاصة مبدينة نياجرا -كندا خالل الـ 24
ساعة األوىل من وصولك إىل كندا عىل الرقم  18885056074أو  9056888248تحويلة .7330
وعىل جميع القادمني من البلدان التي سجلت إصابات عديدة يف فريوس كورونا مراقبة الحالة الصحية للجهاز
التنفيس كظهور أعراض اإلصابة بالفريوس مثل  :السعال والحمى وصعوبة يف التنفس ،إضافة إىل التواصل مع الجهات
الصحية الرسمية وطلب االستشارات الطبية يف حال ظهور أعراض املرض واالستفسار عن خطوات إجراء الفحوصات
الطبية الالزمة للتأكد من اإلصابة به.
أصدرت الحكومة الكندية القامئة التالية للبلدان واملناطق التي انترشت فيها فريوس كورونا ،وذلك من أجل مساعدة
األفراد يف متابعة أهم املستجدات وأخذ الحيطة والحذر لتفادي اإلصابة بالفريوس:
الصني
ايران
كوريا الجنوبية
إيطاليا
اليابان
هونغ كونغ
سنغافورة
-

وميكنك قراءة املزيد عن املدونة التي نرشتها املنظمة الصحية ملنطقة نياجرا -كندا الخاصة باملؤسسات التعليمية يف
مدينة نياجرا  ،انقر هنا
و ميكنك التواصل مع املراكز الصحية العامة للحصول عىل معلومات دقيقة عن فريوس كورونا وأعراض اإلصابة
به .وملتابعة أهم التطورات وكل ما يخص فريوس كورونا عىل املوقع الرسمي لوزارة الصحة – أورنتاريو اضغط هنا
أو زيارة املوقع الرسمي ملنظمة الصحة/مدينة أونتاريو
أعراض فريوس كورونا الجديد :
 الحمى السعال صعوبة يف التنفسلتفادي انتشار فريوس كورونا  ،ننصحك باتباع الخطوات التالية:
 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 تقومباستخدامها

