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عندما تظهر فيروسات جديدة مثل فيروس كورونا أو فيروس
كورونا المستجد ( )COVID-19في العالم ،تظهر الكثير من
األسئلة.
من الطبيعي أن تكون لديك مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد  ،COVID-19ولكن حان الوقت
لالستعداد  -وليس الهلع .لدى منطقتنا سجل حافل من العمل التعاوني في األمور التي تؤثر على
الصحة والرعاية الصحية.
مستمرا وشديد الفعالية للتأهب لحاالت الطوارئ تديره مؤسسة The Health
ويشمل هذا برنام ًجا
ً
.Collaborative
دورا فعاالً في دعم منطقتنا أثناء فترة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19
تؤدي مؤسسة )ً The Health Collaborative (THC
الحالي عن طريق ائتالف التأهب للكوارث في مدينة سينسيناتي الكبرى ( .)DPCيتمثل الدور األساسي الئتالف  DPCفي تسهيل التنسيق
اإلقليمي والتعاون بين جميع أعضاء االئتالف للتصدي لفيروس كورونا المستجد  .COVID-19وتتضمن قائمة األعضاء المستشفيات،
والخدمات الطبية الطارئة ،وإدارة الطوارئ ،والصحة العامة ،والشركاء المجتمعيين اآلخرين في منطقة الواليات الثالثة .Tristate
في أوقات عدم االستقرار ،قد تصبح وسائل التواصل االجتماعي منصة لنشر الشائعات والمعلومات الخاطئة .تتعاون مؤسسة  THCبشكل وثيق
مع إدارة الصحة في والية أوهايو ( )ODHومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
( )Centers for Disease Control and Prevention, CDCللتعرف على أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد COVID-19
وأفضل الممارسات .وندرك انتشار المعلومات الخاطئة الضارة حول انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد  COVID-19على الصعيد المحلي
والوطني ،ما يجعل منطقتنا تولي أهمية أكبر لالعتماد على مصادر المعلومات الموثوقة مثل مراكز  CDCووكاالت الصحة العامة المحلية
والخاصة بالوالية.

"من المهم لمنطقتنا االعتماد على مصادر المعلومات الموثوقة مثل مراكز  CDCووكاالت الصحة العامة المحلية والخاصة
بالوالية".
تحدّث إدارة الصحة لوالية أوهايو موقعها اإللكتروني الخاص بفيروس كورونا المستجد  COVID-19كل يوم في الساعة  2مسا ًء بالبيانات
الحالية عن األفراد الذين يتم رصدهم أو الذين أُجري لهم اختبار للكشف عن الفيروس ،والنتائج.
في الوقت الحالي ،األمر األكثر أهمية الذي يتعين على سكان سينسيناتي الكبرى فعله هو مواصلة اتباع تدابير الوقاية التي قد يستخدمونها مع
أي من فيروسات الجهاز التنفسي وهي:


اغسل يديك بالصابون والماء بشكل متكرر لمدة  20ثانية على األقل.



بادر بتغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس بثنية كوعك أو أعلى ذراعك.



أحصر الجراثيم بالتزامك البقاء في المنزل عند مرضك.

لمزيد من المعلومات عن فيروس كورونا  ،COVID-19بادر بزيارة .https://healthcollab.org/covid-19/ :الستفسارات وسائل
اإلعالم ،يُرجى التواصل معي عن طريق البريد اإللكتروني .تؤدي مؤسسة  The Health Collaborativeدورها بجدية بالغة في أوقات
تفش يهدد الصحة العامة ،وباعتباري مسؤولة الشؤون اإلعالمية ،أتعهد بااللتزام بتقديم المعلومات األكثر موثوقية وصلة ألعضائها
حدوث ٍ
وشركائها والجهات المعنية.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 ،Christa Hysonحاصلة على ماجستير الصحة العامة
المدير األول ،العالقات الخارجية
مسؤولة الشؤون اإلعالمية ،ائتالف التأهب للكوارث في مدينة سينسيناتي الكبرى

