
የኮቪድ-19 የመረጃ ዳሽቦርድ 
የ CPS ሳይንሳዊ አማካሪዎች CPS የትምህርት ቤት 
ህንፃዎችን ለመክፈት ደህንነቱ የተጠበቀ መሆን 
አለመሆኑን ለመለየት የሚጠቀሙባቸውን ሶስት 
መለኪያዎች ለይተው አስቀምጠዋል፥ በየቀኑ አዳዲስ 
ኬዞች፣ የፖዚቲቨ ምርመራ ደረጃዎች እና የፍሳሽ 
ውሃ ኮቪድ-19 ደረጃዎች። የቅርብ ጊዜውን መረጃ 
በሚከተለው ላይ ይመልከቱየውሂብ ዳሽቦርድከ CPS ድር 
ጣቢያ ዋና ገጽ ጋር የተገናኘ።

የኮቪድ-19 ምርመራ 
CPS ከካምብሪጅ ከተማ እና ከካምብሪጅ የህዝብ ጤና 
መምሪያ ጋር በመተባበር አጠቃላይ የምርመራ ስርዓት 
ዘርግቷል፡

• አማራጭ ፣ ነፃ ምርመራ ለሁሉም ሰራተኞች በ 
CPS ሕንፃዎች ውስጥ በሳምንት እስከ ሁለት ጊዜ 

• ምርመራ የህመም ምልክት ላለባቸው ተማሪዎች 
እና በ CPS ሕንፃዎች ውስጥ ላሉ ሰራተኞች

• ተጨማሪ የጤና እርዳታ ለእያንዳንዱ ትምህርት 
ቤት 

የትምህርት ቤት/የመማሪያ ክፍል 
ዝግጅት 
የ CPS ሕንፃዎች እና የመማሪያ ክፍሎች ማህበራዊ 
ርቀትን እና አዘውትሮ እጅን መታጠብን በሚመች 
መልኩ ተዘጋጅተዋል።

• ዴስኮች እና ጠረጴዛዎች የ 6 ጫማ ርቀት የጠበቁ 
ናቸው፣ ይህም በተለመደው የመማሪያ ክፍል 
ውስጥ ከ 10 እስከ 12 ተማሪዎች ጋር  

• መታጠቢያዎች ወይም ተጨማሪ ሳኒታይዘር 
መታጠቢያ ከሌለ። በጋራ ቦታዎች እና በአንዳንድ 
የመማሪያ ክፍሎች ውስጥ የተዘጋጁ ተጨማሪ 
መታጠቢያዎች።

• የቫይረስ ጋሻዎች በአንዳንድ ሰው በሚበዛባቸው 
አካባቢዎች ውስጥ ተቀምተዋል

• የ “Get Well (ደህና መሆኛ)” ክፍሎች በእያንዳንዱ 
ሕንፃ ውስጥ፣ ምልክቶችን ለሚያሳዩ ተማሪዎች     

 

የአየር ጥራት 
CPS የአየር ዝውውር ጥራትን ገምግሞ አሻሽሏል፡

• የ ማዕከላዊ የአየር ዝውውር እና የማጣሪያ 
ስርዓቶች መሻሻል

• ከፍተኛ ውጤታማነት ቅንጅት አየር (HEPA) 
“አየር ማጣሪያዎች” አየር በማይዘዋወርባቸው 
አካባቢዎች ውስጥ አየር ለማጽዳት

• ከኢንጂኔሪንግ እና ከሳይንስ ባለሙያዎች 
ጋር መማከር በሰዓት (4ACH) ቢያንስ 4 የአየር 
ልውውጦችን በሰዓት (4ACH) ለማዘጋጀት 
ተማሪዎች እና ሰራተኞች በሚጠቀሙበት 
ማንኛውም ክፍል ውስጥ

• የመስኮት ጥገና እና ምትኮች የመስኮቶችን ከፍተኛ 
ተደራሽነት ለማረጋገጥ እና የሳጥን መራገቢያዎች 
በመግዛት ንጹህ አየር ለማሰራጨት

ጭምብሎች፣ የፊት ጋሻዎች፣ ጓንቶች 
CPS የተትረፈረፈ የግል መከላከያ መሣሪያዎችን አዟል።

• CPS 230,000 ጭምብሎች; 3,000 የልጆች 
መጠን እና 2,000 የጎልማሶች መጠን ያላቸው 
የፊት ጋሻዎች፤ 1,000,000 ጥንድ ጓንት፣ አዟል 
እንዲሁም ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች፣ መነጽሮች 
እና መደረቢያዎች አሉት

• ሰራተኞች እና ተማሪዎች የመረጡትን 
ጭምብል ሊጠቀሙ ይችላሉ

CPS ደህንነቱ በተጠበ  
በአካል-መማር ተዘጋጅቷል!

ስለ ደህንነት እና የጤና ዕቅዶች አጠቃላይ እይታ



 
ማጽዳት 
CPS የፅዳት እና የፀረ-ተባይ መንፋት ተግባሮቹን 
አጠናክሯል።

• ተጨማሪ የአሳዳጊ ሠራተኞች ምደባ ለየዕለቱ 
ማጽዳትና ማንጻት እየተደረገም ነው

• ኤለሌክትሮስታቲክ መርጫዎች ህንፃዎችን 
ከብክለት ለማንጻት ተገዝተዋል

• ለእያንዳንዱ የመማሪያ ክፍል የሚሆኑ የፅዳት እና 
ፀረ-ተባይ አቅርቦቶች 

 
ዕለታዊ የጤና ማረጋገጫ ዝርዝር 
CPS የኦንላይን ላይዕለታዊ የጤና ማረጋገጫ ዝርዝር 
አዘጋጅቷል፣ ይህም ለሥራ፣ ለትምህርት ቤት ወይም 
ለቀጠሮ ወደ ሕንጻ ከመግባታቸው በፊት ተማሪዎች 
እና ሠራተኞች መገምገም ያለባቸው ይሆናል። ወይም፣ 
የታተመውን “ምን ማድረግ አለብኝ? የተሰኘውን ስሪት 
ይመልከቱ የዕለት ተዕለት የጤና ምርመራ ዝርዝር እና 
ለተለያዩ የኮቪድ ሁኔታዎች ምላሾች።”

 
ተጨማሪ ዝርዝሮች በ CPS ድርጣቢያ እና በየጤና፣ 
ደህንነት እና ተቋማት መመሪያላይ ይገኛሉ። Cambridge Public Schools

135 berkshire street 
cambridge, ma 02141

617.349.6400

WWW.CPSD.US

ሳጥን፡ ሳይንሳዊ 

አማካሪዎች
CPS በዓለምአቀፍ ደረጃ እንደ የ CPS 
አማካሪዎች ሆነው የሚያገለግሉ የሳይንሳዊ 
እና የህክምና ባለሙያዎችን ድጋፍ በማግኘቱ 
ዕድለኛ ነው፣ እነዚም የ CPSየጤና፣ ደህንነት 
እና ተቋማት መመሪያአዘጋጅተዋል። 

• Bradley Bernstein, MD, PhD፣ 
ማሳቹሴትስ አጠቃላይ ሆስፒታል፣ ብሮድ 
ኢንስቲትዩት እና CPS ወላጅ

• Jill Crittenden, PhD, MIT፤ ተባባሪ 
ሊቀመንበር ፣ ኮቪድ-19 የካምብሪጅ 
ባለሙያ አማካሪ ፓነል፤ በ N95Decon.org 
አባል እና CPS ወላጅ

• Lisa Dobberteen MD, FAAP፣ የትምህርት 
ቤት ጤና እና የህዝብ ጤና ፕሮግራሞች፣ 
ካምብሪጅ የህዝብ ጤና መምሪያ

• Helen Jenkins, PhD፣ የ BU የህዝብ ጤና 
ትምህርት ቤት እና የ CPS ወላጅ

• Jamie Lichtenstein, PhD፣ ኤመርሰን 
ኮሌጅ እና CPS ወላጅ

• Keith Marzilli Ericson, PhD, የ BU 
ኰስትሩም የ ቢዝነስ ትምህርት ቤት እና 
CPS ወላጅ

• Tracy Rose-Tynes, MS, RN፣ የትምህርት 
ቤት ጤና አገልግሎቶች፣ ካምብሪጅ 
የህዝብ ጤና መምሪያ


