للنشر فورًا2021/9/1 :

الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تعلن الشروط والتوجيهات اإلرشادية الجديدة إلعادة فتح المدارس في نيويورك بشكل آمن

صدور قرار من مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي باشتراط خضوع المُعلّمين والموظفين اآلخرين في المدارس
لفحص مرض ( ،)COVID-19وإجازة االنسحاب لمَن أخذوا جرعتهم من اللقاح؛ اقرأ الالئحة التنفيذية هنا وخطاب القرار
المُتخذ الصادر عن وزارة الصحة ( )DOHهنا
صدور توجيهات إرشادية جديدة عن وزارة الصحة بخصوص إعادة فتح المدارس من مرحلة الروضة إلى الصف الـ 12؛
اقرأ التوجيهات اإلرشادية هنا
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم إحراز تقدم هائل في استراتيجيتها نحو إعادة فتح المدارس بشكل آمن على صعيدين،
وأوضحت التزام إدارتها بوضع صحة الطالب والمُعلّمين واألسر ورفاهيتهم على رأس أولويتها .وأصدر مجلس الصحة
العامة والتخطيط الصحي صباح اليوم الئحة طوارئ ،كم ا أصدر مفوض وزارة الصحة قرارًا يلزم جميع المُعلّمين والمديرين
وغيرهم من موظفي المدارس بالخضوع أسبوعيًا لفحص مرض ( ) COVID-19ما لم يُقدّموا إثباتًا على أخذ اللقاح ،سواء
كانت بطاقة اللقاح الصادرة عن مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCأو تصريح .Excelsior Pass
باإلضافة إلى ذلك ،أعلنت الحاكمة أن اإلدارة الصحية بوالية نيويورك قد انتهت من إصدار التوجيهات اإلرشادية
الرسمية لتعليمات فصول الدراسة .وجاءت هذه اإلجراءات الجديدة بعد إعالن الحاكمة الذي صدر األسبوع الماضي حول
اشتراط ارتداء األقنعة على كل مَن يوجد في مباني المدارس خالل الساعات الدراسية المعتادة واألنشطة اإلضافية .تمنح
التوجيهات اإلرشادية األولوية للدراسة عن طريق الحضور في المدرسة ،وتسرد بالتفصيل التوصيات والشروط المتعلقة
باللقاحات وأقنعة الوجه والتباعد الجسدي وفحوصات رصد احتمالية ان تقال العدوي ،من بين جملة جوانب أخرى .وتتماشي
هذه التوجيهات إلى حدٍّ كبير مع التوجيهات اإلرشادية الصادرة عن مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ،والتي قد نُصحت
المقاطعات بااللتزام بها .هذه التوجيهات أساسية ،وللمدارس الحرية في إضافة ما يلزم من توجيهات.
صرّ حت الحاكمة هوكول " :أمنح األولوية القصوى إلعادة األطفال إلى المدارس وحماية البيئة ،حتى يتعلّمون ويكون الجميع
آمنين .في اليوم األول من إدارتي ،أعلنت عن سلسلة من المبادرات الجريئة للعودة إلى المدارس ،بما فيها اشتراط ارتداء قناع
الوجه على كل مَن يدخل إلى مدار سنا .واآلن نصدر توجيهات إرشادية تضمن أخذ موظفي المدارس اللقاح أو استمرار
خضوعهم للفحوصات حفاظًا على حياتهم وحياة أسرهم وطالبنا ومجتمعاتنا .يستحق أطفالنا األمان والحماية في المدارس،
وأفعل كل ما بوسعي لضمان ذلك لهم".
ستُطبق الئحة الطوارئ  ،والتي تخوِّل للمفوض طلب الفحوصات األسبوعية أو تقديم إثبات أخذ اللقاح ،على جميع المدارس في
والية نيويورك ،وذلك حتى ال تصبح هناك ضرو رة لذلك على النحو الذي يتم توضيحه في الالئحة التنفيذية.
في اجتماع انعقد مؤخرًا عبر منصة  ، Zoomطلب مسؤولو المدارس وقادة النقابات ومناصرو التعليم اآلخرون من
مُتخصّصي الصحة العامة بالوالية أن يتحدثوا بالمزيد من الوضوح عن إعادة فتح المدارس وإصدار المزيد من التوجيهات
اإلرشادية بصددها .وفقًا للتوجيهات اإلرشادية الجديدة ،يجب على المدارس تنفيذ التباعد الجسدي إلى أقصى حد ممكن داخل
هياكلها ،ولكن ال ينبغي لها منع الطالب من الحضور لتلبية الحد األدنى من متطلبات التباعد .باإلضافة إلى ذلك ،يُوصى بشدة
بتوفير مسافة ال تقل عن  3أقدام بين جميع الطالب ،كما يوصى بتوفير مسافة ال تقل عن  6أقدام بين الطالب
والمُعلّمين/الموظفين ،وبين المُعلّمين/الموظفين الذين لم يأخذوا الجرعة الكاملة من اللقاح .ويجب على الطالب والسائقين

ارتداء األقنعة في الحافالت المدرسية ،بما فيها الحافالت التي تديرها أنظمة المدارس الحكومية والخاصة ،بصرف النظر عن
حالة التطعيم ،مع مراعاة االستثناءات واإلعفاءات المعمول بها.
صرّح مفوض وزارة الصحة هوارد زوكر" :يجب علينا إعادة األطفال إلى المدارس في بيئة آمنة تعزّز التعليم بشكل صحي.
بينما نواصل العمل مع المقاطعات التعليمية المحلية ووزارات الصحة المحلية ،استَمَعنا إلى تعليقات أولياء األمور والمُعلّمين
ومناصري التعليم الذين طلبوا توجيهات إرشادية إضافية على مستوى الوالية بشأن األقنعة واللقاحات والتباعد االجتماعي
والفحوصات ،واستمعنا أيضًا إلى توصيات بشأن تحدياتٍ ،مثل ضمان سالمة في الحافالت المدرسية والتعامل مع الرياضات
عالية الخطورة واألنشطة اإلضافية".
يُطبق قرار المفوض بارتداء األقنعة في المدارس ،والذي قد صدر يوم  27أغسطس ،على جميع األصعدة الداخلية ،بما فيها
الرياضات الداخلية واألنشطة اإلضافية .بالنسبة إلى الرياضات الداخلية واألنشطة اإلضافية التي ال يمكن ارتداء األقنعة فيها،
مثل السباحة ،يلزم الحفاظ على وجود مسافة بقدر  6أقدام على األقل .ننصح المدارس بتطبيق اختبارات الفحص الالزمة على
المشاركين الذين لم يتأخذوا الجرعة الكاملة من اللقاح.
يجب أن تتمتع المدارس بالقدرة على توفير اختبارات الفحص وتقديمها ألي مُعلّمين وموظفين بمعدل مرة واحدة في األسبوع
على األقل .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تتمتع المدارس بالقدرة على تقديم اختبار تشخيصي ألي طالب أو مُعلّم أو موظف
تظهر عليه أعراض أو كان مخالطًا لشخص مصاب بمرض ( .) COVID-19تتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات وأساليب
تمويل مهمة لتطبيق هذا الفحص ،ويجب على المدارس االستمرار في العمل من كثب مع وزارة الصحة المحلية لديها.
باإلضافة إلى تطبيق شروط الفحص واللقاح ،تُوصي وزارة الصحة جميع مقاطعات المدارس الحكومية والمدارس الخاصة
بدعم فرص وصول الطالب والموظفين للوصول إلى العيادات التي توفّر لقاح مرض ( ) COVID-19بالتعاون مع شركاء
الصحة المحليين .تواصل التوجيهات اإلرشادية تطبيق شرط اإلبالغ اليومي على مقاطعات المدارس للتأكد من أنها توفر
البيانات لبطاقة تقرير  ،NYS School COVIDوهي أداة أخرى لمشاركة معلومات عن مرض ( )COVID-19مع
األسر والمجتمعات.
لمزيد من المعلومات ،يُرجى االطالع على التوجيهات اإلرشادية المتعلقة بالمدارس والصادرة عن وزارة الصحة هنا والئحة
مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي هنا.
###
تتوفر أخبار إضافية على www.governor.ny.gov
والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 518.474.8418 | press.office@exec.ny.gov
إلغاء االشتراك

