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Degerli Aileler Ve Personel
Haberlerde belirtilen COVID_19 (coronavirus turu) Cin Wuhan bolgesinde baslayip tum
dunyada oldugu gibi ABD ‘de yayilmaya basladi. Bizde konuyla ilgili virusun yayilmasini
onleyici etkinlirler almak zorundayiz.
COVID-19 den korunmak herbirimizin gerekli onlem almasiyla baslar. Bundan dolayi
herbirinizin Saglik ve Hemsirelik Servisimizin asagidaki onlemlere uymanizi istiyorum:








Ellerinizi sabunlu sui le 20 saniye sui le yikayiniz. ( Mutlu yillar sana sarkisini 2 defa
soylemek 20 san surer.) Eger sabun ve su yoksa alkol icerikli el temizleyiciler kullaniniz.
Yikanmayan ellerle agziniza, gozunuze ve burnunuza dokunmamaya ozen gosteriniz.
Hasta kimselere yakinlasmamaya ozen gosteriniz.
Eger hasta iseniz evden cikmayiniz.
Oksurdugunuzde ve hapsirdiginizda agzinizi kagir mendille kapatiniz ve mendili cope
atip, ellerinizi yikayiniz.
Cokca dokundugunuz yuzeyleri ve nesneleri temizleniz.
Kucaklama, opusme ve el sikma konusunda dikkatli olunuz hatta uzak durunuz.

Temizlik elemanlarimiz binalardaki kullanilan tum bolgeleri, tuvaletleri, tum yuzeyleri kapi
kollarina kadar temizlemeye devam edecekler.
Gecen hafta Milli Egitim Mudur Yardimcisi Susan peron’a talimat vererek COCID-19 ekibi
olusturmasini istedim. Su anda kendisi bahsi gecen ekibi kurmakla mesgul. Bu ekibin iki hedefi
olacak. Birincisi bu virus hakkinda gerekli bilgileri edinerek en mumemmmel sekilde nasil
korunmamiz gerektigini tesbit etmek. Ikincisi okullarimizda ve binalarimizda ogrencileri ve
personeli ilgilendecek gerekli talimatlari olusturmak.
Konuyla ilgili detayli bilgiler: k12.nj.us websitemizde COVID-19 ile ilgili bolum olusturuldu.
Kolay ulasim icin sayfanin sol tarafindaki Quick Links bolumunden:




Hastaliklar Kontrol Merkezine ve New Jersey Saglik Genel Merkezini linkler
bulunmaktadir.
Evlerde, Ibadet merkezlerinde, ticaret ve toplanti yerlerinde asilabilecek resimler ve
posterler ayrica web sitemizde mevcuttur.
El yikamaktan tutunda virusten korunma amacli pek cok ogretici video ve sunumlar
ayrica mevcuttur.

Ayrica ilave kaynaklar ve bilgiler ileride gerek duyuldugunda eklenecektir.
Gerektiginde herkeze acil ulasim amaciyla, calisan elemanlarimiza ogrencilerimize ve ailelere
robotik tel etme sistemi ve sosyal media hatta yerel medya olusumlarina yonelecegiz.

Ben kisisel olarak tum personel, ogrenciler ve ve ailelerin bilmesini istiyorum ki, Paterson Kamu
okullar bolgesi COVID-19 ile ilgili gerekli tum onlemleri aldik ve almaya devam edecegiz.
Ulasan haberler durmak bilmiyor ama bizde asla bu konuda durmayacagiz ve mucadeye devam
edecegiz. Eger biz guvenilir haber kaynaklarina bagli olarak gelecekteki planlarimizi goz onune
alirsak, En az tahribat riski ile okullarimizi ve toplumumuzu korumus oluruz.
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