
 پر رہنمائی اور تحقیقات 19-کوویڈ لئے کے والدین کے بچوں کے عمر کی اسکول: عنوان

 ڈیٹ اپ

 19-کوویڈ شدہ شناخت میں ترتیب کی اسکول  (FCHD)ڈی ایچ سی ایف ڈیپارٹمنٹ ہیلتھ کاؤنٹی فیئرفیکس

 کی رہنمائی دونوں (VDH) ایچ ڈی وی اور (CDC) سی ڈی سی میں کرنے تحقیقات رابطہ لئے کے کیس

 ہے۔ کرتا پیروی

 نوٹیفکیشن اور شناخت کی کیسز 19-کوویڈ مصدقہ تمام والے جانے کیے رپورٹ سے جانب کی اسکولوں

 وہ اور ےہ سکتا ہو رابطہ قریبی سے کیس اس کا جن ہے کرتی مطلع کو افراد ان انتظامیہ اسکول بعد کے

 یہ جلد از جلد  (FCHD)ڈی ایچ سی ایف  ہے۔ کرتی فراہم کو ٹیم فتیشیت  (FCHD)ڈی ایچ سی ایف معلومات

 اسکول ای کرنے قرنطینہ کرنے، تھلگ الگ کو رابطوں سے کون کہ ہے کرتا کام لئے کے کرنے تعین

  ہے۔ ضرورت کی کرنے کلیئر لئے کے جانے واپس

  :ہیں شامل ذیل مندرجہ میں عمل اس

 انہیں اور ہیں نہیں عالمتی اور ہیں گئے لگوائے ٹیکہ پر طور مکمل جو کرنا شناخت کی افراد ان .1

 ایک ے۔ہ نہیں ضرورت کی کرنے قرنطینہ انہیں کیونکہ کرنا صاف لئے کے جانے واپس اسکول

 ان کہ یںہ سکتے کر توثیق کی بات اس اور ہیں سکتے کر رپورٹ والدین جہاں عمل الیکٹرانک نیا

 گئے ائےلگ ٹیکہ سے جس ہے رہا جا کیا نافذ پر طور المتیع اور ہے گیا لگایا ٹیکہ کو بچے کے

 گا۔ سکے جا کیا کم تک گھنٹوں کئی کو وقت درکار لئے کے کرنے صاف کو بچے

 رابطے بیقری پر طور ابتدائی کہ لئے کے کرنے شناخت یہ ہوئے کرتے چیت بات ساتھ کے استاد .2

 واپس لاسکو کو کس اور تھا ہوا ابنق بے واقعی کون سے میں افراد گئے کیے شناخت پر طور کے

  ہے۔ جاسکتا کیا کلیئر لئے کے جانے

 میں بارے کے اقدامات ان انہیں اور تھے ہوئے نقاب بے جو کرنا بات سے والدین کے طلبا ان .3

 نہقرنطی سے کامیابی وہ اور ہے ضرورت کی اٹھانے انہیں جو ہے ضرورت کی کرنے قرنطینہ

  ہیں۔ سکتے اٹھا اقدامات کیا لئے کے کرنے

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fairfaxcounty.gov%2Fhealth%2Fnovel-coronavirus%2Fcontact-investigations&data=04%7C01%7CLucy.CALDWELL%40fairfaxcounty.gov%7C7ad233573f544c95a1e408d96cbd57f4%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637660383483140199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BCcLjPgdDlWb6gNEpHQfKn7QnCy9vFzOGoinV6mi0Ic%3D&reserved=0


 طینہقرن کو افراد تمام ان اور کرنا تھلگ الگ کو معاملے اس پر طور فوری مقصد بنیادی کا صحت محکمہ

 یہ  یں۔ہ رکھتے عزم کا ہونے رابطے قریبی لئے کے کرنے کم کو منتقلی مزید کی بیماری جو ہے کرنا

 کی ےس جانب کی اسکولوں اور ہے ثابت عمل کا عامہ صحت لئے کے کرنے کم کو منتقلی کی وں بیماری

 ینیشنویکس کہ جیسے ہے، ذریعہ اہم ایک ساتھ ساتھ کے تہہ کی عملیوں حکمت کی تھام روک والی جانے

 ماجیس تو ہو ممکن جب اور بنانا بہتر کو لیشن وینٹی دھونا، ہاتھ ماسکنگ، آفاقی افزائی، حوصلہ کی

  فاصلے۔

 بیمار ایک جہاں ہے کارروائی کردہ ہدایت ایک سے طرف کی صحت محکمہ مراد سے تنہائی 

 بڑھائیں نہ آگے کو بیماری کی ان تاکہ ہے رہتا دور سے دوسروں اور ہے رہتا میں گھر شخص

   کریں۔نہ بیمار کو لوگوں دوسرے اور

 اور ہیں نہیں عالمات میں جس فرد،  ٹھیک ایک جہاں ہے عمل یافتہ ہدایت ایک مراد سے قرنطینہ 

 ےہ جاتا کہا کو رہنے گھر میں صورت اس اسے اور ہوا نقاب بے ہے، نہیں بیمار سے کوویڈ وہ

 ہوتی پیدا عالمات میں ان دوران کے وقت امکانی زیادہ سے سب لئے کے ہونے ظاہر عالمات جب

 کرنے قرنطینہ کو افراد والے لگوانے ٹیکہ پر طور مکمل عالمتی، دن۔ 14 میں معاملے اس ہیں،

   گا۔ ائےج کہا نہیں لئے کے

 نطینہقر جو ہے جاتی کی استعمال لیے کے افراد ان اصطالح یہ کریں۔ رابطہ لیے کے کرنے رابطہ 

 ہے۔ نہیں ضرورت کی کرنے عائد پابندی کوئی پر عامہ صحت پر افراد ان ہیں۔ رابطے سے فرد

 جو ہوا افہاض میں تعداد کی کیسز کردہ رپورٹ کے 19-کوویڈ ہی ساتھ کے کھولنے اسکول کو اگست 23

 نظام سے سا تھے۔ کرتے نمائندگی کی بیماریوں کردہ حاصل سے ذرائع کمیونٹی قبل سے کھولنے اسکول

  ہیں۔ لگے دن کئی میں تحقیقات کچھ میں نتیجے کے جس ہے گیا دیا زور پر

 ثریتاک کی طلبا راو کرنے کم کو ٹرانسمیشن میں اسکولوں لیکن ہیں پیچیدہ اور تفصیلی تحقیقات کی کیس

 کے یڈ ایچ سی ایف  ہیں۔ ضروری لئے کے کرنے زیادہ سے زیادہ کو سیکھنے پر طور ذاتی لئے کے

 ہے۔ رتیک کام پر تحقیقات متعلق سے اسکول پر طور خاص جو ہے ٹیم وقف ایک کی کاروں تفتیش پاس

 جا کیے ئمقا ماؤمنٹس کےلئے کرنے ہموار کو عمل اس ہوئے کرتے استعمال کا کلیئرنس الیکٹرانک اب

 ہمارا ہے۔ ضرورت کی کرنے قرنطینہ جنہیں سکیں کر مرکوز توجہ پر افراد ان کار تفتیش تاکہ ہیں رہے



 قربانی یک معیار سے تبدیلیوں ان اور ہے رہنا سیکھتے سے طریقے محفوظ پر طور ذاتی کو بچوں مقصد

 ے۔گ آسکیں واپس میں مرو کالس سے تیزی زیادہ طلبا سے جس ہوگا اضافہ میں کارکردگی بغیر کے

 ہے عنصر اہم ایک کا روکنے اور روکنے کو پھیالؤ کے 19-کوویڈ میں کمیونٹی ہماری ٹریسنگ رابطہ

 اتھس کے داروں شراکت اسکول ہمارے لئے کے کرنے پورا کو مطالبات کے وبا اس ڈی ایچ سی ایف اور

  ہے۔ پرعزم لئے کے کرنے کام کر مل

 پڑھیں۔ کرم براہ لئے، کے معلومات مزید لئے کے والدین کے بچوں رسیدہ عمر کے اسکول

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fairfaxcounty.gov%2Fhealth%2Fnode%2F644%3FauHash%3DrqOa1mkW6z9jGVgttmUSUdUNBN76kr6pClh04YOLfN8&data=04%7C01%7CLucy.CALDWELL%40fairfaxcounty.gov%7C331c75236acc4cfbcada08d96cd3a7e8%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637660478580399568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ppe3uvhGFuYW2Jb5IbEGIQe45m0MEncAOubNyHyGVzU%3D&reserved=0

