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عن سبعة مراكز مؤقتة جدیدة للتلقیح في المطارات في جمیع أنحاء والیة نیویورك للوصول  Cuomoیعلن حاكم الوالیة 
  19إلى المزید من األشخاص الذین ال یزالون بحاجة للحصول على لقاح كوفید 

  
  24مدینة نیویورك،ومقاطعة ویستتشستر، وألباني، وسیراكیوز، وروتشستر، وبفالو مفتوحة من االثنین   مراكز مطارات

    مایو  28مایو إلى الجمعة 
   

    جمیع مراكز التلقیح مفتوحة بدون موعد مسبق على أساس مبدأ من یأتي أوالً یخدم أوالً 
  
  عتمادھا مؤخراً في محطات ھیئة النقل الحضریةالبرنامج یستند على نجاح المراكز المؤقتة التي تم إ

   
الیوم عن فتح سبعة مراكز مؤقتة جدیدة للتلقیح في مطارات مدینة نیویورك،   Andrew M. Cuomoأعلن حاكم الوالیة 

ووایت بلینس، وألباني، وسیراكیوز، وروتشستر، وبفالو. المراكز ستكون مفتوحة للتلقیح بدون موعد مسبق على أساس مبدأ 
ھذا البرنامج الجدید لجلب اللقاح إلى  باستخدام  لقاح جونسون آند جونسون ذو الجرعة الواحدة.  من یأتي أوالً، یخدم أوال

مراكز أكثر مالءمة والوصول  إلى المزید من سكان نیویورك یستند على البرنامج التجریبي الناجح الذي تم اعتماده مؤخراً 
  وجلبت المراكز المؤقتة إلى محطات ھیئة النقل الحضریة.

    
ي مساعدتنا للوصول إ

ي اللقاح، ونظرا� لنجاح مرا�ز التلقيح كان لها دور أسا�ي �ف
� الم��د من سكان ني��ورك الذين �حتاجون لتل�ت

�ة، أثبتنا أننا مبدعون مرة أخرى ب�حضار اللقاح إ�   و األنفاق والقطارات ع�ب شبكة هيئة النقل الح�ف ي محطات م�ت
ي �ف برنامجنا التج��ئب

ف علينا الذهاب     . Cuomoقال حا�م الوال�ة  مطاراتنا،"  "فهذا اللقاح هو أفضل سالح لدينا له��مة كوف�د، وسنذهب إ� أي مكان يتعني
ي إحداها أو  

ي أذرع الناس. إذا كنت مسافرا� ع�ب إحدى هذە المطارات أو تعمل �ف
إل�ه لجلب الم��د من حقن جرعات اللقاح لحقنها �ف

ي اللقاح، فإن
ها ومازلت بحاجة لتل�ت ا� من  تصادف فقط أنك تمر ع�ب ي اللقاح حئت نتمكن أخ�ي

 من وقتك لتل�ت
�
ي أحثك ع� تخص�ص بعضا ئف

وس."    ح��مة هذا الق�ي
    

   مایو في المطارات التالیة: 28مایو إلى الجمعة،  24من االثنین، المراكز ستفتح  

• JFK International Airport   
• LaGuardia Airport   
• Westchester County Airport   
• Albany International Airport   
• Syracuse Hancock International Airport   
• Greater Rochester International Airport  
• Buffalo Niagara International Airport   

   
ني��ورك التفك�ي خارج اإلطار التقل�دي من "تواصل رئ�س لجنة النقل بالمجلس،   Tim Kennedyقال عضو مجلس شي�خ الوال�ة 

ي    19أجل إتاحة لقاح كوف�د 
ي المطارات ع� ز�ادة الفرص لتل�ت

ل�ل جال�ات المجتمع وضمان تلقيهم له. ستعمل هذە المرا�ز المؤقتة �ف
ة إ� مر  ي  اللقاح، وتثق�ف الناس �شكل أ��ب حول سبب أهم�ة الق�ام بذلك.  من خالل جلب هذە الجرعات مبا�ث ا�ز النقل الئت

ة مع الناس الذين   ها باستمرار ونتواصل مبا�ث ي يتم المرور ع�ب �ستخدمها الناس كل يوم، فإننا نخصص الموارد عن قصد للمرافق الئت
ي اللقاح ��عة وكفاءة." 

   يتطلعون إ� تل�ت



  
، "تعد مراكز تلقي اللقاح في  William Magnarelliقال عضو مجلس نواب الوالیة رئیس لجنة النقل بالمجلس،  

المطارات خطوة رائعة نحو منح أكبر عدد من الناس أمكانیة تلقي لقاح كوفید.  إنھ لشيء مثالي أن یتم تلقیح الناس المسافرین  
لمراكز فرصاً للمسافرین لتحمل المسؤولیة والقیام بدورھم في وقف ھذا لمنع استمرار انتشار ھذا الفیروس. تقدم ھذه ا

   الوباء."
 
.  تلزم إدارة 19متوفرة لیبقى سكان نیویورك مطلعین على تحدیثاث توزیع لقاح كوفید  19لوحة معلومات تعقب لقاح كوفید  

في غضون ساعة؛ یتم تحدیث   19قاح كوفید الصحة بوالیة نیویورك من منشأت التلقیح اإلبالغ عن جمیع بیانات إعطاء ل
   بیانات إدارة اللقاح الموجودة على لوحة القیادة یومیاً لتعكس أحدث المقایس في جھود التلقیح في الوالیة.

    
أو   7226-829-833  رقم  التوزیع اللقاح االتصال بیمكن لسكان نیویورك الذین یعتقدون أنھم تعرضوا لعملیة احتیال في 

. سیقوم موظفو الخط  AUD@health.ny.govSTOPVAXFR رإرسال برید إلكتروني إلى إدارة الصحة بالوالیة عب
الساخن بتحویل الشكاوي إلى وكاالت التحقیق المناسبة لضمان عدم استغالل سكان نیویورك ألن الوالیة تعمل على تلقیح  

   السكان المؤھلین بالكامل.
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