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Հարգելի Լոս Անջելեսի քաղաքային քոլեջի ընտանիք.
Ես ձեզ հետ կիսվելու ﬕ շատ կարևոր տեղեկատվություն ունեմ COVID-19 իրավիճակի
վերաբերյալ, որում ներգրավված է ﬔր LACC-ին: 2020-ի մարտի 27-ին, ուրբաթ օրը,
տեղեկություն ստացանք, որ Քիﬕայի ուսանողներից ﬔկի COVID-19-ի թեստը դրական է եկել:
Ուսանողը վերջին անգամ քոլեջում է եղել հինգշաբթի օրը, մարտի 12-ին, 15 օր առաջ: Մարտի
12-ից ուսանողը ուղևորվել է Ֆլորիդայի նահանգ: Մենք չգիտենք ՝ ուսանողը վիրուսով վարակվել
է Լոս Անջելեսում, թե Ֆլորիդայում: Այս ուսանողի հետ դասարանում գտնվող այլ ուսանողներն
ու դասախոսները ծանուցվել են, և ավարտվել է առողջապահության հեղինակությունների կողﬕց
սահմանված 14-օրյա ինկուբացիոն շրջանը:
Մեր սիրտը ﬔր ուսանողի և նրա ընտանիքի անդաﬓերի հետ է: Մենք անում ենք հնարավոր աﬔն
ինչ, որպեսզի կարողանանք աջակցել ﬔր LACC-ի ընտանիքի անդաﬓերին, և գիտեմ, որ դուք
ﬕանում եք ինձ `բոլորին մաղթելով լիարժեք ապաքինում: Ես նաև ցանկացա, որ անձամբ այս
տեղեկատվությունը ձեզ հետ հնարավորինս արագ կիսվել՝ ձեր իսկ պաշտպանության և որևէ
լուրերի կամ կեղծ տեղեկատվության նվազման համար:
Մարտի 12-ից սկսած ﬔնք ամբողջովին ախտահանել և սանիտարականացրել ենք քոլեջի
հյուսիսային ծայրամասում գտնվող բոլոր շենքերը: Մենք ակնկալում ենք ավարտին հասցնել
ամբողջ քոլեջի ախտահանումը և սանիտարականացումը ﬕնչև հաջորդ շաբաթվա վերջ: Եթե Ձեզ
անհրաժեշտ է գալ քոլեջ, ապա տեղեկացրեք ﬔր քոլեջում գտնվող Լոս Անջելես շրջանի Շերիֆի
բաժանմունքի աշխատակիցներին ձեր գրասենյակ մտնելու մասին, որպեսզի ﬔնք կարողանանք
տեղյակ պահել Հաստատություններին և ապահովել, որ ձեր տարածքը կրկին ախտահանվի:

Խնդրում ենք վստահ լինել, որ ﬔնք կանենք հնարավոր աﬔն ինչ, որպեսզի օգնենք ﬔր
ցանկացած ուսանողի և աշխատակցի, ովքեր հիվանդանան այս համաճարակային
իրավիճակի ժամանակ:
Մենք բոլորին հորդորում ենք հետևել Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Նյուսոﬕ «Մնացեք
Տանը» և տեղական առողջապահության հեղինակությունների հրահանգներին: Նույնիսկ
տանը ﬕշտ հետևեք հիգիենայի կանոններին: Եթե հիվանդ եք, անհապաղ զանգահարեք
ձեր բժշկին կամ բուժաշխատողին խորհրդատվություն ստանալու համար նախքան
հիվանդանոց կամ շտապ օգնություն գնալը:
Առողջության մասին տեղեկատվության լավագույն աղբյուրը հասանելի է Լոս Անջելեսի
շրջանի հանրային առողջության վարչությունից: Մենք նաև կշարունակենք թարմացնել
ﬔր պաշտոնական coronavirus-ի կայքը `www.laccd.edu/coronavirus:
Կրկին, եթե հիվանդ եք, կամ եթե հավատում եք, որ դուք ենթարկվել եք COVID-19-ի
հաստատված դեպքի, հնարավորինս շուտ դիﬔք ձեր բժշկին:

Ես կշարունակեմ ձեզ տեղեկացված պահել ցանկացած այլ զարգացուﬓերի մասին:

Ջերմորեն,
Մերի Գալագեր

