NEFERTARI INTERNATIONAL SCHOOL, CAIRO, EGYPT

Dear parents,
UPON THE INSTRUCTIONS OF THE WHO:
A novel corona virus is a new strain that has not been previously identified in humans and is
spreading around the world.
Common signs of infection include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath and
breathing difficulties.
In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney
failure and even death.
Standard recommendations to prevent infection spread include:
-

Regular hand washing
Covering mouth and nose when coughing and sneezing.

Avoid close contact with anyone showing symptoms of respiratory illness such as coughing and
sneezing.
Therefore the school will not allow any sick student or anyone who has one of these symptoms
to come to school.
Please don’t bring your child to school if they have one or more of these symptoms:
- Fever
- Cough
- Shortness of breath or breathing difficulties
Also any student or any family member who has traveled abroad to any country which
has reported corona cases, please notify the school and stay at home for 2 weeks
before returning to school.
Upon returning, the school doctor will check the student before allowed to classroom.
Thank you for cooperation and God bless us all.

School Administration

مدرسة نفرتارى الدولية

السادة أولياء األمور
نظ ًرا النتشار ما يسمى فيرس كورونا فى عدة دول أهمها الصين وحفاظًا على ابنائنا من اإلصابة بهذا
الفيرس الغير مألوف ،فمن واجبنا التعريف بأعراض هذا المرض ومنها:
-

إصابة الجهاز التنفسى
ارتفاع الحرارة
الكحة
صعوبة التنفس

وقد تشتد الحالة فتصل إلى االلتهاب الرئوى والفشل الكلوى حتى الوفاة.
نوصى باآلتى:
 باستمرار غسل اليدين تغطية الفم أو األنف عند الكحة أو العطس تجنب األماكن المزدحمة أو المغلقة تجنب من تظهر عليه مثل هذه األعراضاجراءات المدرسة:
 لن نسمح بتواجد أى طالب به مثل هذه األعراض (ارتفاع الحرارة ،الكحة ،صعوبة التنفس) وعليهأن يلتزم منزله أو سنعيده إلى المنزل مع مناشدة أولياء األمور بضرورة وأهمية هذه االجراءات.
 إذا كان الطالب عائ ًدا من السفر من دولة متواجد بها هذا الفيرس أو أحد أسرته أو اقربائه فعليهتبليغ المدرسة والبقاء بالمنزل لمدة  14يو ًما – وعند العودة ستقوم طبيبة المدرسة بالكشف
والتأكد من عدم حمله للفيرس أو إعادته للمنزل.
ختا ًما نرجو السالمة للجميع
إدارة المدرسة

