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صفحہ 1

 کوروناویرس اپ ڈیٹ - 6/3/20
 
 میں والدین اور نگہداشت رکھنے والوں کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے سے کچھ پریشانی الحق ہوسکتی ہے۔ جیسا کہ
 ہمارے پچھلے خط میں بتایا گیا ہے کہ اسکول پبلک ہیلتھ انگلینڈ کے ساتھ مستقل رابطے میں ہے
 ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ برائے نیوہم اور محکمہ تعلیم برائے تعلیم کو یقینی بنائیں کہ ہم ہیں
 تازه ترین رہنمائی کے بعد۔ فی الحال اطالع دینے کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں یقینا اجازت دوں گا
 آپ جانتے ہیں کہ کیا حاالت بدل جاتے ہیں اور براه کرم اسکول کو بتائیں کہ کیا آپ یا آپ کا بچہ پریشان ہے
 کچھ بھی
 
 تاہم ، رہنمائی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جو بتاتی ہے کہ اگر آپ واپس آئے ہیں
 گزشتہ 14 دنوں میں اٹلی کے کسی حصے اور (وائرس کی عالمات نہیں کھانسی، اعلی درجہ حرارت یا

 عالمات معتدل ہیں یہاں تک کہ اگر) آپ کو مشوره کے لئے 111 سے رابطہ کرنا چاہیے. براه مہربانی دیکھ لیجے ،shortness سانس لینے میں

  :یہاں کی تفصیالت جس میں رہنمائی شامل ہے اگر آپ نے پچھلے 14 دنوں میں دوسرے ممالک کا دوره کیا ہو تو
 
https://www.gov.uk/guidance/wuhan-novel-coronavirus-inifications-for-the-public#advice-for-t
 ریویلرز
 
 براه کرم ہمیں بتائیں کہ اگر ایسا ہے تو۔
 
 مجموعی طور پر ، اسکول ہاتھ دھونے کی اہمیت (کم از کم 20 سیکنڈ) پر زور دیتا ہے
 گرم پانی اور صابن کے ساتھ) اور ہم کسی بھی عدم موجودگی پر محتاط نظر رکھے ہوئے ہیں۔ براه کرم یقینی بنائیں کہ آپ
، آپشن 1 کا انتخاب کریں  ہمیں معمول کے مطابق غیر موجودگی کے بارے میں بتانے دے رہے ہیں (فون 0208 262 2121
 اور ای میل پر روشنی ڈالیں (atance@school21.org.uk اور صبح 8:30 بجے سے پہلے میسج چھوڑیں یا ای میل
 کوئی مسئلہ ہے
 
 :اضافی رہنمائی کے لئے براه کرم مالحظہ کریں
 
 :تعلیمی ترتیبات کے لئے موجوده رہنمائی

https://www.gov.uk/go સરકાર/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19 
  

 :روزانہ تازه ترین مسافروں کے لئے معلومات
https://www.gov.uk/guidance/wuhan-novel-coronavirus-inifications-for-the-public#advice-for-t

 ریویلرز

  
 :ایک مفید عمومی سوالنامہ بالگ

https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2020/01/23/wuhan-novel-coronavirus-hat-you-need-t

O-know / 
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