
 رخصتی بهاری: بیایید انتخاب های سالم و ایمن داشته باشیماعنوان موضوع: 
 
 

 خانواده های هنرایکو،
 

رخصتی بهاری تقریبا فراء رسیده. پس از یک سال کامل از بیماری همه گیر، کار سخت و صبر شما در حال نتیجه دادن است. ما  
پیشرفت منطقه ای داشته ایم،  آموزش حضوری گسترش یافته و فعالیت های خارج از برنامه نیز    19-در قسمت واکسین علیه  کوید

در حال انجام است. ما میدانیم که این فرصت های حضوری چقدر مهم هستند و میخواهیم این فرصت ها ادامه یابد. با ورود موارد 
به همین منظور، بسیاری از شما با ما            گردان ما میشوند.  به مکتب ما، آنها مانع ارائه تجارب حضوری برای شا 19-کوید

 تماس گرفته اند تا از راهنمایی های ما در مورد رخصتی بهاری مطلع شوند. 
 

که تمام کارمندان و شاگردان باید هر روزه هنگام مراجعه به محل کار/ مکتب از   نیازاستهمانطوری که قبال شریک ساخته بودیم، 
 .است ارزیابی فردیتوانایی پاسخ "نه" در فورم عمل کنند،   HCPSپالن صحی و ایمنی  جمله روزهای بعد از تعطیالت بهاری به 

 
و از شما میخواهیم که ما همه را تشویق میکنیم که در ای مدت زمان بیرون از مکتب همچنان هوشیار باشید، درحالیکه نیاز نیست،  

 . آگاه باشید CDCراهنمای برای سفر و سایر اقدامات ایمنی به 
 

 (: CDCراهنمای قبل از سفر و در جریان سفر تان )

صفحه صحی ناحیه هنرایکو مکان خوبی برای شروع  کنید.   اقدام 19-اگر واجد شرایط هستید، برای گرفتن واکسین کوید •
 است. 

صفحه صحی هنرایکو شامل   قبل از سفر، توصیه میشود یک تا سه روز قبل از سفر با تست ویروسی آزمایش شوید.  •
 معلوماتی در مورد مکان آزمایش است. 

 هنگام حضور در اجتماع، از ماسک روی بینی و دهان خود استفاده کنید. •

 فیت از هر فردی که با شما سفر نمیکند فاصله داشته باشید.  6از ازدحام جلوگیری کنید و حد اقل  •

 
 ( CDCبعد از سفر ) راهنمای 

و هفت روز کامل بعد از مسافرت در خانه بمانید و خود را  آزمایش کنیدسه تا پنج روز بعد از مسافرت با تست ویروسی  •
 قرنطین کنید.

 منفی دارید، هفت روز کامل در خانه بمانید و خود را قرنطین کنید. تستحتی اگر  •

 محافظت شود.  شما مثبت است، خود را قرنطین کنید تا ازمبتال شدن دیگران تستاگر  •

 روز بعد از سفر در خانه بمانید و خود را قرنطین کنید. 10اگر تست نکردید،  •
  

را نشان   HCPSو بهترین روش ها است، اما شرایط خاص  CDCدر حالی که معلومات به اشتراک گذاشته شده در باال راهنمایی  
نمیدهد. تکرارأ، نیازاست که تمام کارمندان و شاگردان باید هر روزه هنگام مراجعه به محل کار/ مکتب از جمله روزهای بعد از 

 .توانایی پاسخ "نه" در فورم ارزیابی فردی استعمل کنند،  HCPSتعطیالت بهاری به  پالن صحی و ایمنی 
 

ما به عنوان یک جامعه بیش از حد رسیده ایم که اکنون به عقب برویم. هنگامی که همه ما با هم کار میکنیم، میتوانیم از جهش جدید 
 مکتب ای را که همه ما میخواهیم و شایسته آن هستیم، بازیابی میکنیم.  محیطدرعفونت ها جلوگیری کنیم زیرا 

 
 رخصتی بهاری خوش داشته باشید، و بیایید همه سالم به مکتب برگردیم! 

 
 

 با احترام،
 
 

 . Ed .Dامی ای. کشول،  
 

 رئیس 
 

 : رخصتی بهاری خوب داشته باشید! HCPSویدیو 
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