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 2022نوفمبر        ، ) APS(رلینغتون العامة آمدارس األعزاء أسر وموظفي 
 

، و  )RSV(نفلونزا ، والفیروس المخلوي التنفسي اإل تبر. تع ذي تكثر فیھ األمراض فصل الشتاء ال ھا قد دخلنا في
COVID  ھذا الموسم. لحمایة نفسك واآلخرین ، یرجى إبقاء طفلك في من بعض األمراض التي یجب االنتباه إلیھا

االطالع على المعلومات في المنزل وإخطار عیادة المدرسة إذا كان مریًضا. یطلب منك مكتب الصحة المدرسیة 
 ض الشتاء: امرأللمساعدة في تحدید ومنع انتشار التالیة 

 
مرض خفیف إلى في سبب تیمكن أن ی و ،نفلونزا مرض معد تسببھ أنواع مختلفة من فیروسات اإلنفلونزااإل الحقائق:

شدید. یتعرض بعض األشخاص ، مثل كبار السن واألطفال الصغار واألشخاص الذین یعانون من حاالت صحیة 
  يجھاز المناع الوالربو وأمراض الرئة والقلب وضعف ، بما في ذلك الحمل certain health conditionsمعینة 
كل أخذ المطعوم  نفلونزا ھي ، لخطر اإلصابة بمضاعفات اإلنفلونزا الخطیرة. أفضل طریقة للوقایة من اإلذلك وغیر
 عام. 

 
تنتشر اإلنفلونزا والفیروسات المماثلة عن طریق السعال والعطس واالتصال الوثیق. في   :المرض كیف ینتشر

نفلونزا ثم لمس فمھ أو عینیھ أو أنفھ. قد  یحمل فیروس اإل المس جسمً  إذانفلونزا ، قد یصاب الشخص باإل  ت قلیلةحاال
 نفلونزا. أو أكواب الشرب أیًضا إلى انتشار اإلطعام  تؤدي مشاركة أواني ال

 
عال جدید أو التھاب س أواألعراض األكثر شیوًعا لإلنفلونزا ھي الحمى أو الشعور بالحمى/القشعریرة  األعراض:
  -العضالت وصداع وسیالن/انسداد األنف. قد یعاني بعض األشخاص في قد یحدث أیًضا تعب وآالم وفي الحلق. 

 .COVID-19من قيء وإسھال. یمكن أن تظھر ھذه األعراض أیًضا لدى شخص مصاب بـ  -وخاصة األطفال 
 

إذا كنت أنت أو طفلك تندرجان في إحدى الفئات عالیة الخطورة المذكورة أعاله وتعرضت لشخص  العالج الوقائي:
قبل تطور د الرعایة الطبیة ما إذا كان تناول أدویة مضادة للفیروسات زومأن تبحث مع یرجى ف ،مصاب باإلنفلونزا

 . أم ال أمًرا مناسبًا المرض 
 

 إذا ظھرت األعراض:
 وإخطار عیادة المدرسة.  إبقاء طفلك في المنزل. یرجى إما البقاء في المنزل أو 1
ة  طبیخدمات من مزود  شھادة خلو من المرض حصل على أأو لطفلك  COVID-19 رتّب إلجراء فحص . 2

یرجى عدم العودة إلى . sva.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6loaODG7Pfzhn7ghttps://apإلى  اوأرسلھ
  COVID-19نتیجة فحص ساعة على األقل ، حتى لو كانت   24) لمدة عالج تختفي الحمى (دون  قبل أنالمدرسة 

 . سلبیة
 
تقییم. زوده بنسخة من ھذه الرسالة. اسأل جراء و/أو إلإرشادات رعایة صحیة للحصول على زود . اتصل بم4
بدء الالخدمة عن فوائد تناول األدویة المضادة للفیروسات التي یمكن أن تقلل من شدة المرض. من المھم جدًا  د زوم

 ساعة).  48خالل یحصل ھذا األكثر فعالیة أن األعراض ( ظھور في أقرب وقت ممكن بعد بدء العالجھذا في 
 

http://www.cdc.gov/flu/about/disease/high_risk.htm
https://apsva.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6loaODG7Pfzhn7g
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إن تغطیة السعال أو العطس وغسل الیدین بانتظام وبشكل شامل أمران مھمان للغایة للمساعدة في  تذكر:أن تیرجى 
 نفلونزا وفیروسات الجھاز التنفسي األخرى ونشرھا. منع اإلصابة باإل

 
 

 !COVIDلم یفت األوان بعد للتطعیم ضد األنفلونزا أو 
 

 زا: لقاح االنفلون
 

أشھر فما فوق   6بأن یتلقى كل شخص یبلغ من العمر ) CDCمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ( توصي
 لقاح اإلنفلونزا كل عام.

 
  vaccines/-https://www.vaccines.gov/findإلى  إذھب منك ،  ةبی لقاحات اإلنفلونزا القر معرفة مواقع أخذ ل •      

 .ذي تریدهاللقاح ال نوعواكتب الرمز البریدي الخاص بك وحدد         
 لمزید من   hereكل أسبوع. انقر ھنا تطعیم ت عیاداأیًضا رلینغتون آقسم الصحة العامة في مقاطعة شغّل ی  •     

 المعلومات حول أوقات المواعید والمواقع والتكالیف.         
 

 : COVIDلقاح 
  vaccines/-https://www.vaccines.gov/findإلى  إذھب منك ،  ةبی لقاحات اإلنفلونزا القر معرفة مواقع أخذ • ل     

 .یدهذي ترواكتب الرمز البریدي الخاص بك وحدد خیار اللقاح ال        
 
 

الفیروس حاالت أظھر مركز السیطرة على األمراض زیادة في  :RSVالفیروس المخلوي التنفسي حول  تحدیث
، ھو  RSV. فیروس الجھاز التنفسي المخلوي ، أو المكتشفة في مختلف أنحاء البالد  RSVالمخلوي التنفسي 

فیروس تنفسي شائع یسبب عادة أعراًضا خفیفة تشبھ أعراض البرد. یتعافى معظم األشخاص في غضون أسبوع أو  
خاصة عند الرضع وكبار السن. إذا كنت تعتقد وأسبوعین ، لكن الفیروس المخلوي التنفسي یمكن أن یكون خطیًرا ، 

د رعایة صحیة زودًا مما یعاني منھ طفلك ، فاتصل بملم تكن متأكإذا أو  RSVأن طفلك قد یكون مصابًا بفیروس 
 تقییم.  جراء و/أو إلإرشادات للحصول على 

 
من مراكز السیطرة على    RSV، و  COVIDنفلونزا ، معلومات عامة عن اإل تجدون  مزید من المعلومات:

 :.https://www.cdc.gov/rsv/index.html; cdc.gov/flu/http://www ;  األمراض والوقایة منھا على:
ncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
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https://www.vaccines.gov/find-vaccines/
http://health.arlingtonva.us/public-health/health-clinics-services/immunization-clinic/
https://www.vaccines.gov/find-vaccines/
https://www.cdc.gov/rsv/index.html
http://www.cdc.gov/flu/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

