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نامج التجريبر   MTAيعلن الحاكم كومو عن ثالثة مواقع جديدة للتطعيم المنبثق بالتعاون مع    بعد نجاح البر

  
نامج  16إىل   12جرعة من   5,701تم إعطاء    أطلقت البر

  مايو عبر المواقع الثمانية الب 
  

و ) MTAستوفر  ا عىل سكة لونغ آيالند  MetroCardبطاقة مب 
ً
ا وإياب

ً
( مجانية لمدة سبعة أيام أو تذكرة مجانية ذهاب

  المواقع LIRRالحديدية )
 

 ( لألفراد الذين يتم تطعيمهم ف
  

 ألخذ اللقاح؛ يمكن  جميع المواقع مفتوحة للتطعيمات بدون موعد مسب
ً
، يتم تقديمه أوال

ً
  أوال

ق عىل أساس من يأت 
  

  المواقع MTAلموظف 
 

  الحصول عىل اللقاح ف
  

نامج الناجح الذي  MTAأعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن ثالثة مواقع جديدة للتطعيم منبثقة بالتعاون مع  ، لتوسيع البر
ي  إطالقهتم 

ي مدينة نيويورك، لونغ آيالند ومناطق وسط   MTAإىل محطات  19-مايو إلحضار لقاح كوفيد 12ف 
ف 

ي المحطات التالية:  هدسون. 
ي مانهاتن، 125thشارع  ستكون المواقع المنبثقة الجديدة موجودة ف 

 Sutphinف 

Boulevard-Archer Avenue-JFK Airport   ومحطة ، ي كويب  
قامت المواقع   عىل قطار لونغ آيالند.  Hicksvilleف 

نامج بإعطاء    مايو.  16مايو إىل    12جرعة من   5,701المنبثقة الحالية للبر

  

 باستخدام جرعة واحدة من لقاح جونسون    300تخدم المواقع ما يصل إىل  
ً
 ُيخدم أوال

ً
ي أوال

زيارة يومًيا عىل أساس من يأت 
ي ذلك بطاقة   MTAيوفر  (. Johnson & Johnsonآند جونسون )

ي المواقع، بما ف 
حوافز للحصول عىل التطعيم ف 

MetroCard هاًبا وإياًبا عىل سكة لونغ آيالند الحديدية )مجانية لمدة سبعة أيام أو تذكرة مجانية ذLong Island 

Rail Road .)  دخلتMTA   اكة مع ي شر
ي المواقع.   Northwell Healthو  SOMOS Community Careف 

 ف 

ي 
ي المواقع.  MTAيمكن لموظف 

ي التطعيم ف 
  تلف 

  

طعيم يتباطأ ونحن بحاجة إىل التفكبر  "يتم تطعيم المزيد من سكان نيويورك كل يوم، لكن معدل الت قال الحاكم كومو: 
ي الناس للقاحات. 

ي تقدمها  اإلبداعي لمواصلة تلف 
هي أدوات مهمة يمكننا استخدامها للوصول    MTAالحوافز مثل تلك الت 

ا. 
ً
ي ثمانية مواقع افتتحت سابق

ي عىل هذا   إىل سكان نيويورك الذين لم يتم تطعيمهم بعد، وقد تم تنفيذها بنجاح ف 
نحن نبت 

ي محطات محطة 
، وتوسيع نطاق وصولنا إىل أبعد من ذلك  MTAالنجاح إلطالق ثالثة مواقع جديدة للتطعيم منبثقة ف 

ي جميع أنحاء وسط نيويورك ". 
   وتحسير  الوصول إىل اللقاح ف 

  

ي تنقالتهم الستي
ي ف 
  عاب عملية التطعيم. يتم تشجيع األفراد الذين يخططون ألخذ اللقاح عىل إتاحة وقت إضاف 

  

كة  "تعد إضافة هذه المواقع الجديدة أخباًرا رائعة   : MTAقال بات فوي، رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشر
ي تلقيح المزيد والمزيد من األشخاص أثناء وصولهم عبر نظام   لعمالئنا وموظفينا ولنيويورك. 

ستساعدنا هذه المواقع ف 
MTA - ي هذه اللحظة الحاسمة. ومواصلة جهودنا لل

ي المنطقة من الوباء ف 
ي قيادة تعاف 

ي الناس   مساعدة ف 
نحن نتطلع إىل تلف 

  عىل آالف اللقاحات ونشكر الحاكم كومو عىل قيادته ". 

  

  ساعات عمل المواقع الثالثة الجديدة متاحة أدناه: 

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


 

 

  

 )مانهاتن( 125شارع 
   8 اعات العمل: 

ً
  1 -صباحا

ً
  ظهرا

  

Sutphin Boulevard-Archer Avenue-JFK Airport  )  )كويب  
  8 ساعات العمل: 

ً
  1 - صباحا

ً
  ظهرا

  

Hicksville (LIRR) 
  2 ساعات العمل: 

ً
  مساءً  7 -ظهرا

  

ي محطات  12,000سيتم تشغيل الرسائل الرقمية عىل أكبر من 
وي    ج   MTAشاشة ف  وعربات القطارات والحافالت للب 

ي إىل أكبر من   لمواقع أخذ اللقاحات وساعات العمل.  ويجر ك عبر منصات وسائل   3سيتم إطالق المحتوى الب 
ماليير  مشب 

ي ضمان  .MTAالتواصل االجتماعي ل  
ي المواقع المنبثقة للمحطة للمساعدة ف 

ها ف  سيتم إنتاج الفتات تحديد الطريق ونشر
ا عىل موقع  لسليم لحركة الناس. التدفق ا 

ً
ي  MTAستكون المعلومات متاحة أيض

وت    . اإللكب 

  

ي 
ي محطات محطة مايو، أعلن الحاكم كومو  16ف 

ي العمل حت  يوم السبت   MTAأن أربعة مواقع تطعيم منبثقة ف 
ستستمر ف 

22  . ي نامج التجريتر   تشمل المحطات:  مايو بعد نجاح البر

  

 34th Street Corridor  -محطة بنسلفانيا 
  3 ساعات العمل: 

ً
  مساءً  8 -ظهرا

  

ال   Vanderbilt Hall -محطة غراند سنب 
  8 ساعات العمل: 

ً
  1 - صباحا

ً
  ظهرا

  

ق شارع )برونكس(   شر
  8 ساعات العمل: 

ً
  1 - صباحا

ً
  ظهرا

  

( Broadway Junctionمحطة قطار   )بروكلي  
  3 ساعات العمل: 

ً
  مساءً  8 -ظهرا

  

ي   متاح للجميع.  19-لقاح كوفيدإىل جهود والية نيويورك المستمرة لجعل  MTAيضيف هذا التعاون مع 
أبريل، أعلن  27ف 

ي الوالية مفتوحة لمواعيد الدخول، وهو استمرار   29الحاكم كومو أنه اعتباًرا من  
أبريل، فإن جميع مواقع التطعيم الجماعي ف 

 إىل ذلك، يتم تشجيع جميع مقدمي اللقا للجهود المبذولة لتسهيل حصول سكان نيويورك عىل التطعيم. 
ً
حات عىل  إضافة

 . ي نيويورك المؤهلير 
  السماح بالمراجعة بدون موعد مسبق لمواطت 

  

تتطلب وزارة   (. COVID-19لقاح مرض )  لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول  19-لوحة عمل تتبع لقاح كوفيد  تتوفر 
ساعة؛ يتم تحديث   24خالل  19- إعطاء لقاح كوفيد الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات

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

  

ي 
ي عملية توزي    ع اللقاح االتصال عىل الرقم المجات 

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

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

. STOPVAXFRAUD@health.ny.gov  سيقوم موظفو الخط الساخن بتوجيه الشكاوى إىل وكاالت التحقيق
  والية تعمل عىل تطعيم السكان المؤهلير  بالكامل. المناسبة لضمان عدم استغالل سكان نيويورك ألن ال 

  

https://new.mta.info/#_blank
https://new.mta.info/#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-four-pop-vaccination-sites-mta-stations-continue-operating-following
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https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-four-pop-vaccination-sites-mta-stations-continue-operating-following
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
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ي المجتمعات المحرومة من الوصول إليه عبر الوالية. 
منذ   تواصل والية نيويورك فتح مواقع التلقيح المنبثقة المجتمعية ف 

  . 19- جرعة أوىل من لقاح كوفيد 77,000موقع منبثق مجتمعي بإعطاء أكبر من  200يناير، قام أكبر من   15

  

###  
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