التحديث الصحي -October 27 WBSD COVID
عائالت ويست بلومفيلد االعزاء ،
اكتب اليكم الطالعكم على احدث حاالت االيجابيه لكوفيد ١٩-في مدارس ويست بلومفيلد
المنطقة .التفاصيل المتعلقه بكل حاله مدرجه ادناه
 .طالب مدرسه ويست بلومفيلد المتوسطه -ايجابي.
 .طالب كليه اوكالند المبكره  -ايجابي.
تم االبالغ عن هذه الحاالت الى قسم الصحة في مقاطعه اوكالند سيقوم  OCHDبأجراء تحقيق مفصل في الحاله وتحديد االفراد الذين
كانوا على اتصال وثيق باالفراد المصابين.
سنستمر في اتباع جميع بروتوكوالت االمان في خطتنا العوده للتعليم للحفاظ على الطالب و الموظفين والعوائل آمنه.سنستمر في اخطار
عائالتنا عند االبالغ عن الحاالت كتذكير للعائالت  ،اذا كان طفلك مريضاً ،او تعرض لحاله مؤكده او محتمله او اي شخص في عائلتك
ينتظر نتائج االختبار لكوفيد  ،١٩-من فضلك ال تسمح لهم بالذهاب الى المدرسة ،االنشطة او البرامج اوالعاب القوى .أذا انت أو آي
شخص في منزلك يعاني من اعراض كوفيد ١٩-من فضلك اتصل بأخصائي الصحه أو الممرضه تحت الطلب على الرقم
٨٠٠٨٤٨٥٥٣٣
يجب أن تكون العوائل على درايه بالخط الساخن ( االمن للمدرسه) الذي أنشأته مقاطعة اوكالند.
فحص الهاتف هذا متوفر لمساعده اآلباء في الفحص المسبق وتحديد امكانية المرض عند االطفال قبال دخول المدرسة .بتم اجراء جميع
الفحوصات بواسطة متخصصين في الرعاية الصحية.
يمكن لموظفي الخط الساخن المساعدة في االجابة على اسئلة حول أعراض كوفيد ،١٩-والحاجة الى االختبار  ،وما يعتبر حاله عاليه
الخطوره.
 .التكلفة :ال توجد تكلفه لآلباء /االوصياء على االطفال في سن المدرسة في مقاطعه اوكالند.
 .الزمان ٥:٠٠ :صباحا ً  ٨:٠٠ -صباحا ً  /من اإلثنين إلى الجمعة  ١٢اوكتوبر ٣٠ -اكتوبر ٢٠٢٠
 .االتصال ٢٤٨٥٥١٤٢٤٢
 .يرجى الستمرار في اتباع جميع توصيات الصحه والسالمه لكوفيد  ١٩-الصادره عن مقاطعه اوكالند.
القسم الصحي ومراكز السيطره على االمراض والوقايه منها CDC
.غسل اليدين باستمرار اما بالماء والصابون لمده  ٢٠ثانيه او بمطهر اليدين يحتوي على االقل  ٪٦٠كحول.
 .تجنب االتصال الوثيق مع المرضى.
 .ضع مسافه بينك وبين االخرين (  ٦اقدام على االقل ).
 .تغطيه فمك وانفك بقطعه قماش تغطي وجهك عندما يكون حولك آخرون . .تنظيف وتطهير االشياء واالسطح التي يتم لمسها بشكل
متكرر يوميًا.
الرجاء االعتناء بأنفسكم وبعضكم البعض ،ارتدي القناع ،أبقى آمنًا ،انقذ األرواح.
بأخالص،
الدكتور جيرالد هيل  ،المشرف
منطقه مدارس ويست بلومفيلد

WBSD COVID-19 Health Update – October 27, 2020
Dear West Bloomfield families,
I am writing to update you regarding the latest positive COVID-19 cases in the West Bloomfield School
District. Details related to each case are listed below:



West Bloomfield Middle School student - Positive
Oakland Early College student - Positive

These cases have been reported to the Oakland County Health Division. The OCHD will conduct a
detailed case investigation and identify individuals who have been in close contact with the affected
individuals.
We will continue to follow all of the safety protocols in our Return to Learn plan to keep students, staff and
families safe. We will continue to notify our families as cases are reported.
As a reminder to families, if your child is sick, has been exposed to a confirmed, or probable case of
COVID or anyone in your family is awaiting test results, please do not allow them to attend school
activities, programs, or athletics. If you or anyone in your household has COVID-19 symptoms, please
contact your health professional or Nurse on Call at (800) 848-5533.
Families should also be aware of the “Safe for School” Hotline set up by Oakland County. This
telephone screening resource is available to assist parents in pre-screening and identifying a potential
illness in children prior to entering school. All screenings are conducted by healthcare professionals.
Hotline staff can help answer questions about COVID-19 symptoms, the need for testing, and what is
considered high-risk.




COST: No cost for parents/guardians of Oakland County school-aged children
WHEN: 5:00 AM – 8:00 AM | Monday through Friday | October 12 - December 30, 2020
CALL: (248) 551-4242

Please continue to follow all COVID-19 health and safety recommendations from the Oakland County
Health Division and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC):






Cleaning your hands often, either with soap and water for 20 seconds or a hand sanitizer that
contains at least 60% alcohol.
Avoiding close contact with people who are sick.
Putting distance between yourself and other people (at least 6 feet).
Covering your mouth and nose with a cloth face covering when around others.
Cleaning and disinfecting frequently-touched objects and surfaces daily.

Please look after yourselves and one another. Mask Up, Stay Safe, Save Lives.
Sincerely,
Dr. Gerald Hill, Superintendent
West Bloomfield School District

