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 2020مایو/ أیار،  11
 

 أعزائي العائالت،
 

 NYC Healthإن الصحة والسالمة ھما على رأس أولویاتنا، وتواصل إدارة  الصحة والسالمة العقلیة في مدینة نیویورك (
Department) وإدارة التعلیم (DOE ( العمل معًا للحفاظ على سالمة التالمیذ والعائالت والموظفین في المدینة، وإبقائھم

 ).COVID-19على علم بتطور جائحة فیروس كورونا المستجد (
 

، وھي حالة )PMISتحقق إدارة الصحة في مدینة نیویورك حالیًا في حاالت متالزمة االلتھاب متعدد األنظمة لألطفال، أو( 
ر في األطفال في مدینة نیویورك وأماكن أخرى. كما تحقق إدارة الصحة في مدینة نیویورك في االرتباط صحیة جدیدة تظھ

) لدى األطفال. یعتقد بعض األطباء أن الحالة مرتبطة بوجود COVID-19) وفیروس كورونا المستجد (PMISالمحتمل بین (
 واضحة. ، ولكن ال تزال العالقة غیر)COVID-19فیروس كورونا المستجد (

 
) ھو حالة نادرة غیر معدیة. ومع ذلك، ألنھا مھددة للحیاة، من المھم معرفة عالمات اإلصابة بھا. یعاني PMISمتالزمة (

 معظم األطفال من حمى عالیة ومستمرة تستمر لعدة أیام، إلى جانب أعراض أخرى، بما في ذلك:
 التھیج أو التباطؤ •
 ألم في البطن بدون تفسیر آخر •
 إسھال •
 قيء •
 طفح جلدي •
 التھاب الملتحمة أو العین الحمراء أو الوردیة •
 تضخم العقدة اللیمفاویة ("الغدة") على جانب واحد من الرقبة •
 شفاه حمراء متشققة أو لسان أحمر یشبھ الفراولة •
•  ً  تورم الیدین والقدمین، وقد یصابوا باإلحمرار أیضا

 
من الحمى المستمرة. سیسألك طبیبك عن أعراض طفلك ویستخدم  یجب علیك االتصال بطبیبك إذا مرض طفلك وكان یعاني

تلك المعلومات للتوصیة بالخطوات التالیة. إذا كان طفلك یعاني من مرض شدید، فیجب علیك الذھاب إلى أقرب غرفة طوارئ 
 على الفور. 911أو االتصال برقم 

 
، فمن المھم أن )COVID-19بفیروس كورونا المستجد (على الرغم من أنھ من غیر المعروف حتى اآلن ما إذا كانت مرتبطة 

 ).COVID-19یتخذ اآلباء واألطفال االحتیاطات لمنع انتشار فیروس كورونا المستجد (
 

 یجب على اآلباء مساعدة أطفالھم على فھم أھمیة التدابیر التالیة والتأكد من أن أطفالھم یتبعونھا: 
یجب على جمیع األشخاص الذین تزید أعمارھم ، 202.17) رقم NYSبموجب األمر التنفیذي لوالیة نیویورك ( •

إذا لم یتمكنوا من  عن عامین والذین یمكنھم تحمل غطاء الوجھ طبیاً ارتداء واحد عندما یكونون خارج منزلھم
 الحفاظ على مسافة جسدیة من اآلخرین.

 ء غطاء الوجھ.یبقى التباعد الجسدي والنظافة الصحیة أمران مھمین، حتى أثناء ارتدا •
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 أقدام (حوالي مترین) على األقل 6الحفاظ على مسافة عندما یكونوا خارج المنزل، یجب على البالغین واألطفال  •
 بینھم وبین اآلخرین كلما أمكن ذلك.

یجب على اآلباء تذكیر األطفال بأھمیة النظافة الجیدة للیدین ویجب أن یساعدوا في ضمان غسل األطفال أیدیھم  •
 تكرر.بشكل م

 
تظل صحة وسالمة مجتمعاتنا على رأس أولویاتنا، وسنستمر في اتباع جمیع اإلرشادات واتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للمساعدة 

 إذا كانت لدیكم أیة أسئلة. 311في الحفاظ على سالمة التالمیذ والعائالت والموظفین. نرجو منكم االتصال على رقم الھاتف
  
 مع خالص التقدیر واالحترام، 

            
 Richard A. Carranza  Oxiris Barbotطبیبة ، 
 المفوضة  المستشار 

   إدارة الصحة والسالمة العقلیة إدارة التعلیم
 

 
 2020.5.10 قد تقوم إدارة الصحة في مدینة نیویورك بتغییر التوصیات مع تطور الموقف.

 


