
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   5/16/2021 للنشر الفوري: 

 
 

ي ) ي محطات هيئة النقل الحضر
ر

( بعد نجاح MTAالحاكم كومو يعلن عن مواصلة تشغيل أربعة مواقع تطعيم مؤقتة ف
ي  نامج التجريبر   البر

  
ومحطة   East 180th Streetومحطة  Grand Centralومحطة  Penn Stationستواصل محطة 

Broadway Junction   مايو  22إعطاء اللقاحات حبى  
  

ي جميع المواقع الثمانية   4637و  -جرعة عبر هذه المواقع األربعة   3500تم إعطاء ما يقرب من 
ر

جرعة تم إعطاؤها ف
ي  نامج التجريبر   مايو  15مايو إىل   12من   - للبر

  
ي ) م هيئة النقل الحضر ر ا  MetroCard( توفبر بطاقة MTAتعبى

ً
ي    مجان

ر
لسبعة أيام لألفراد الذين حصلوا عىل اللقاح ف

  المواقع
  

ي   ي هيئة النقل الحضر
جميع المواقع مفتوحة للقاحات دون موعد مسبق عىل أساس األولوية باألسبقية؛ يمكن لموظفر

(MTAي المواقع
ر

ي اللقاح ف
  ( تلفى

  
ي 
ي )أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن مواقع التطعيم المؤقتة ف  ( ستواصل MTAمواقف محطات هيئة النقل الحض 

.  22العمل حتى يوم السبت  ي نامج التجريتر ي البر
ي أعقاب النجاح الذي تحقق ف 

 Pennتشمل المواقف محطة   مايو ف 

Station  ومحطةGrand Central  ومحطةEast 180th Street  ي ذا برونكس ومحطة
  Broadway Junctionف 

 . ي بروكلي  
ي أعطت المواقع  ف 

ي بدأ العمل بها ف 
ي هذه المحطات األربعة، التى

وحتى    12جرعة من   3497مايو،  12المؤقتة ف 
  مايو.  15

  

ي اليوم عىل أساس األولوية باألسبقية باستخدام جرعة واحدة من    300تخدم المواقع ما يصل إىل  
زيارة دون موعد مسبق ف 

 لقاح جونسون آند جونسون. 
 
ي )  .  اكة مع MTAأقامت هيئة النقل الحض  ي    SOMOS Community Care( شر

ي ستستمر ف 
ي المواقع األربعة التى

ف 
ي المواقع.  MetroCardasقات مايو وتوفر بطا 22العمل حتى 

ا لسبعة أيام كحافز للحصول عىل اللقاح ف 
ً
يمكن   مجان

ي )  ي هيئة النقل الحض 
ي المواقع. MTAلموظف 

  ( الحصول عىل اللقاح ف 

  

ي التطعيم،  
ا رئيسًيا لجهودنا ف 

ً
ي يعيش ويعمل فيها سكان نيويورك مكون

ة إىل األماكن التى  جلب لقاح مرض كوفيد مباشر
ُّ
"ُيعد
ي ) قال الحاكم كومو.  د نجح ذلك،"وق اكتنا مع هيئة النقل الحض  ( الوصول إىل سكان نيويورك  MTA"لقد أتاحت شر

ي أربعة من هذه المواقع المؤقتة مفتوحة لتطعيم  
بفى
ُ
و األكبر ازدحاًما، لذا سن الذين يتنقلون ويعملون عىل طول محطات المبى

  المزيد من األشخاص."

  

ي  نامج التجريتر ي )كان البر ي   انطلق ( قدMTA الذي أدى إىل جلب اللقاح إىل مواقف محطات هيئة النقل الحض 
ي    12ف 

مايو ف 
ي المواقع الثمانية من جر  4637تم إعطاء   ثمانية مواقع مؤقتة. 

   مايو.  15إىل   12عة ف 

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-new-pop-vaccination-sites-mta-stations#_blank


 

 

 قدر اإلمكان"
ً
ي محطاتنا بالناس حيث يتواجدون لجعل الوصول إىل اللقاح شيًعا وسهال

ي مواقع اللقاحات ف 
قال بات   "تلتفى

ي ) وس وهذا  "لدينا حقنة واحدة فقط للتغلب عىل هذا  (. MTAفوي، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة النقل الحضر الفب 
ي الحاكم كومو عىل قيادته وأشكره عىل   هو بالضبط سبب تمديد هذه المواقع حتى نتمكن من تطعيم المزيد من الناس.  أحت 

نامج المهم." ي هذا البر
اكته ف    شر

  

ي تنقالتهم ليتوافق مع عملية  
ي ف 
يتم تشجيع األفراد الذين يخططون للحصول عىل اللقاح عىل إتاحة وقت إضاف 

  فيما يىلي ساعات العمل لكل موقع من المواقع األربعة:  التطعيم. 

  

Penn Station - 34th Street Corridor   
  مساء 8  -مساء  3 ساعات العمل: 

  

Grand Central Terminal - Vanderbilt Hall   
  مساء 1 - صباًحا  8 ساعات العمل: 

  

East 180th Street   
  مساء 1  -صباًحا  8 )برونكس( ساعات العمل: 

  

Broadway Junction   
( ساعات العمل:    مساء  8 - مساء  3 )بروكلي  

  

ي )   12000سيتم تشغيل الرسائل الرقمية عىل أكبر من  ي محطات هيئة النقل الحض 
( وعربات القطارات MTAشاشة ف 

ي إىل  والحافالت لإلعالن عن أماكن المواقع وساعات العمل.  ويجر ك عبر    3أكبر من وسيتم إرسال المحتوى البى
ماليي   مشبى

ي ) ي المواقع المؤقتة   (. MTAمنصات الوسائط االجتماعية لهيئة النقل الحض 
ها ف  وسيتم وضع الفتات تحديد الطرق ونشر

ي ضمان التدفق السليم لحركة المرور. 
ا عىل للمحطات للمساعدة ف 

ً
 MTA .موقع ويب  ستكون المعلومات متاحة أيض

  
ي ) ( إىل جهود والية نيويورك المستمرة لزيادة قابلية الوصول إىل لقاح MTAُيضاف هذا التعاون مع هيئة النقل الحض 

ي   (. COVID-19مرض )
ي الوالية مفتوحة دون تحديد   27ف 

أبريل، أعلن الحاكم كومو أن جميع مواقع التطعيم الجماعي ف 
 أبريل، فيما يعد استمراًرا للجهود المبذولة لتسهيل حصول سكان نيويورك عىل التطعيم.  29ا من  موعد مسبق اعتبارً 

ا هي حالًيا محجوزة للجرعات األوىل فقط أو الجرعات لمرة واحدة من لقاح جونسون آند  
ً
المواعيد غب  المحددة مسبق

جميع مزودي اللقاحات عىل السماح بمواعيد غب   باإلضافة إىل ذلك، يتم تشجيع  جونسون، حسب التوافر والموقع. 
 . ي تحول دون تطعيم سكان نيويورك المؤهلي  

ا وإزالة العوائق األخرى التى
ً
  محددة مسبق

  

ط وزارة   . 19-لقاح مرض كوفيد يم تحديثات لسكان نيويورك حول لتقد 19-لوحة عمل تتبع لقاح مرض كوفيد تتوفر  تشبى
ساعة؛ يتم   24خالل    19- الصحة بوالية نيويورك عىل منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض كوفيد 

ي ا
  لوالية. تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة عىل لوحة العمل يومًيا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم ف 

  

ي 
ي عملية توزي    ع اللقاح االتصال عىل الرقم المجان 

-VAX- 833بإمكان سكان نيويورك الذين يشكون بوجود احتيال ف 

SCAM (833-829-7226  ي إىل إدارة صحة الوالية عىل
ون  ( أو إرسال رسالة بريد إلكبى

. .ny.govSTOPVAXFRAUD@health  سيقوم موظفو الخط الساخن بتوجيه الشكاوى إىل وكاالت التحقيق
  المناسبة لضمان عدم استغالل سكان نيويورك ألن الوالية تعمل عىل تطعيم السكان المؤهلي   بالكامل. 

  

ي جميع أنحاء ال 
ي المجتمعات المحرومة ف 

  15منذ   والية. تواصل والية نيويورك فتح مواقع التطعيم المجتمعية المؤقتة ف 
  . 19-جرعة أوىل من لقاح مرض كوفيد  77000موقع مجتمعي مؤقت بإعطاء أكبر من   200يناير، قام أكبر من  

###  
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