أهال بالجميع ،صباح الخير.
إنه يوم  7ديسمبر وأرغب أن أقدم لكم آخر أخبار التغييرات التي طرأت على إشعارات كوفيد 19-المرسلة إلى المدارس .في البداية ،ما
الذي تغير؟ فيما مضى كان يرسل إلى المدرسة كاملة خطاب واحد وكان يطلق عليه اسم إشعار مبكر بالتعرض حينما توجد حالة ذات
صلة بمدرسة ما .كان لدينا سؤالين اثنين يطرحان في الغالب كلما ناقشنا هذا األمر .1 :يرغب األفراد في أن يعلموا هل هذا األمر له أثر
علي شخصيا أو على طفلي؟  .2متى ينتهي األمر؟ ومتى تنتهي جهود تتبع االتصال هل سأبلغ باألمر؟ لذا أجرينا بعض التغييرات.
بسبب غياب نهاية لألمر واألسئلة التي طرحت علينا ،نفذت هيئة فريزر الصحية اآلن بعض التغيير .واآلن سوف ترون أنواع ثالثة من
الرسائل .سوف يوجد إشعار بالتعرض وإشعار بعدم التعرض وكذلك نشرة للمدرسة .إذن ما سيحدث هو أنه لو كانت ثمة حالة كوفيد19-
ذات صلة بغرفة صف محددة ،سوف يرسل إلى هذا الصف إشعار بالتعرض ،ويعني هذا أنك ربما قد كنت على اتصال بشخص تأكدت
إصابته بمرض كوفيد .19-أما باقي المدرسة سوف يتلقى إشعار بعدم التعرض وأنك لم تتعرض للمريض .من األهمية بمكان أن نالحظ
أن تتبع االتصال ال زال جاريا .وحالما ينتهي تتبع االتصال ،سوف تصدر هيئة فريزر الصحية ما يطلق عليه اسم نشرة للمدرسة .سوف
تبلغ النشرة إلى المدرسة أن تتبع االتصال انتهى وأن هذه الحالة أغلقت .كما نرى فاألمر مختلف اختالفا جذريا .إذن لماذا نفذوا هذا
التغيير؟ سمعنا دائما من أفراد أنهم يرغبون في أن يعلموا ما هي غرف الصف أو ما هي المجموعات الدراسية التي تبين وجود مريض
فيها .سوف يحدد هذا األمر األفراد المحددين في الصفوف وسيبلغ باقي المدرسة أنهم لم يتأثروا باألمر مباشرة .أي توجد حالة ،إال أنها ال
تؤثر عليك .مرة أخرى ،نذكر الجميع أن تتبع االتصال ال زال جاريا دائما .إال أن النشرة للمدرسة تغلق الباب وتبلغ الجميع أن تتبع
االتصال قد انتهى ،وبالتالي يمكن لألفراد نسيان أمر هذه الحالة بعينها .أي أن األمر تغيي ار جذريا وتغيي ار طيبا جدا بالنسبة لنا جميعا.
سوف يبدأ إرسال هذه الخطابات المختلفة لو وجدت حالة ذات صلة بمدرستكم .لدينا ما نفعله مع أفراد مثل موظفينا المؤقتين ،مثل كيفية
التأكد من أننا نبلغ مدرسينا الذين يدرسون تحت الطلب أو أي شخص بالغ آخر ذي صلة بالصفوف .كيف يمكننا أن نتأكد من أننا نبلغهم
بذات الطريقة التي نبلغ بها الصفوف األخرى؟
في الختام ،أذكركم أن األمور األساسية ال زالت مهمة .يقع على كاهلنا جميعا عبء ترك مسافة آمنة حينما نكون خارج مجموعة تعلمنا
وفي المناطق العمومية ومتابعة السير في األروقة ودخول المدرسة والخروج منها وغسل أيدينا وتجنب لمس وجهنا والتحقق من صحتنا
يوميا .يرجى االمتناع عن إرسال طفلك إلى المدرسة أو لو كنت أحد البالغين ،ال تذهب إلى المدرسة حينما تكون مريضا أو ظهرت عليك
أعراض .ارتدي قناعك وقتما كنت خارج مجموعة تعلمك في األروقة والمناطق العمومية .حينما تنتقل من مكان آلخر ،ارتد قناع ألن هذه
هي متطلبات التوجيهات .إن األمر مجموعة من اإلرشادات وال توجد وسيلة واحدة تساعد في كبح جماح كوفيد .19-هذا األمر يستند إلى
أننا جميعا نصب اهتمامنا على كافة التفاصيل .بعد هذه النقطة ،انتظروا إشعارات التعرض الجديدة هذه.
حافظوا على سالمتكم ،أمامنا أسبوعين اثنين فقط على اإلجازة.
مع السالمة ،صحبتكم السالمة.

