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داد أكتر من مليون بطاقة     منذ إطالقه  EXCELSIOR PASSأعلن الحاكم كومو عن استر

  
ي جميع أنحاء الوالية تدمج بطاقة  

 
ى ف كات الكتر بإعادة الفتح بعد أن تتبن  الدولة   Excelsior Passاألماكن والشر

( بشأن استخدام القناع لألفراد الذين تم تطعيمهم  CDCإرشادات جديدة لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )
  بالكامل 

  
ي البالد طريقة مجانية وطوعية لمشاركة تطعيم كوفيد

 
أو حالة االختبار   19-توفر البطاقة الرقمية األوىل من نوعها ف

ا إلرشادات الدولةالس
ً
  لبية وفق

  
يوًما؛ أولئك الذين تم   365صالحة اآلن لمدة   19-كوفيد   Excelsior Passبطاقة التطعيم الخاصة ببطاقة 

داد   ي والية نيويورك يمكنهم استر
 

  يوًما بعد الجرعة النهائية 15تطعيمهم ف
  

Roll-B  من بطاقةExcelsior Pass  ي ا
 

؛ صور تسويق بطاقة هنا متوفرة  New York Islandersلمستخدمة ف
Excelsior Pass    هنامتوفرة  

  
  

منذ أن أطلقت والية نيويورك أول   Excelsior Passأعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم أنه تم إصدار أكثر من مليون بطاقة 
ي مارس. 

ي البالد ف 
ي يتم استخدامها اآلن من قبل األماكن والجامعات Excelsior Passتعد بطاقة  منصة تطوعية ف 

، الت 
كات عىل مستوى الوالية، طريقة مجانية ورسيعة وآمنة لتقديم دليل رقمي عىل تطعيم كوفيد أو نتائج   19- والمالعب والشر

ي يحبونها ويفتقدونها  
ي إعادة سكان نيويورك إىل األشياء الت 

ي تساعد ف 
  بأمان.   -االختبارات السلبية الت 

  
ا إىل الحياة الطبيعية والعودة إىل العمل  قال الحاكم كومو:  ً "بعد عام طويل وصعب بشكل ال يصدق، عاد سكان نيويورك أخثر

ي البالد جزًءا أساسًيا من استعادة الحياة الطبيعية، Excelsior Passوسط ارتفاع معدالت التطعيم، وتعد بطاقة  
  األوىل ف 

ة   ي استئناف  حقيقة أننا حققنا بشعة كبثر
ا بإصدار أكثر من مليون ترصي    ح مما يدل عىل رغبة سكان نيويورك ف 

ً
 بارز

ً
حدثا

ي وهي أخبار جيدة إلعادة اقتصادنا وبناء دولة أقوى للمستقبل. 
ي تخلوا عنها خالل العام الماض 

سكان  العديد من األنشطة الت 
ي الوصول إىل هذا الهدف حت    Excelsior Passنيويورك مستعدون للوضع الطبيعي الجديد، وستساعدهم بطاقة

ف 
  نتمكن من هزيمة هذا الوباء الرهيب إىل األبد". 

  
سكان نيويورك إلعادة البناء بشكل أفضل من خالل إرشادات وزارة الصحة بوالية نيويورك   Excelsior Passتدعم بطاقة 

(NYS DOH) يالت هذا األسبوع وحده.   80، مع زيادة بنسبة ي التث  
مايو، رفعت الدولة القيود    19اعتباًرا من   بالمائة ف 

 بشأن األقنعة والتباعد االجتماعي لألفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل.  CDCالمفروضة عىل السعة واعتمدت إرشادات 

كات طلب إثبات حالة التطعيم ضد كوفيداإلرشادات الجديدةبموجب  هو   Excelsior Passو  19- ، قد تختار بعض الشر
ونتائج   19-يمكن لسكان نيويورك دائًما تقديم أشكال بديلة من لقاح كوفيد خيار سهل االستخدام ويمكن التحقق منه. 

كات واألماكن. مبارسر  - مثل النماذج الورقية   -االختبارات السلبية  ي الشر
  ة ف 

  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=db3aa5af-84a19cb4-db385c9a-0cc47a6d17e0-a32a3b4eb885b70c&q=1&e=6da636ae-3aa1-49a4-bd69-53ed985e47c7&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fgiy2jg3y057btr9%2FIslanders%2520Excelsior%2520Pass%2520B-Roll.mp4%3Fdl%3D0
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719250730202
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf


 

 

ي جميع أنحاء الوالية بالفعل
الستعادة المزيد من المشجعير    Excelsior Passتستخدم المالعب الرياضية الرئيسية ف 

ي ذلك 
 Madison Square Garden، Barclays Center، Yankee Stadium، Citiبأمان إىل المدرجات، بما ف 

Field، Nassau Coliseum ، ،NBT Bank Stadium ،Times Union Center ،ParkBelmont 

Carrier Dome، Sahlen Field -  المضيف المؤقت لKeybank Center -e Jays Blu Toronto  ،
  .Frontier Fieldو

  
ي جميع أنحاء نيويورك 

ي ذلك جامعات والية نيويورك مثل   - استفادت الجامعات والكليات ف 
 University atبما ف 

Buffalo وBinghamton University  و Stony Brook University  وكذلك ،Syracuse University  
ي   Excelsior Passبالفعل من االستخدام الشخصي ل     -  Long Island Universityو   Pace Universityو

ف 
ة، مثل األلعاب الرياضية، أو التخطيط لفصل الخريف.    احتفاالت التخرج واألحداث الكبثر

  
ي استخدام 

اك ف  ، والذي يحتوي حالًيا عىل ترصي    ح التطعيم  Excelsior Passيمكن للمستخدمير  المهتمير  باالشث 
كات والمؤسسات المهتمة اال هنا وخيارين مختلفير  لالختبار، معرفة المزيد  اك ومعرفة المزيد؛ يمكن للشر يل أصول  هنا شث  وتث  

ي إثباتهنا التسويق الرقمي 
  .Excelsior Passللمستفيدين / العمالء أن محالتهم التجارية تقبل بطاقة   للمساعدة ف 

  
داد التصاري    ح إال لتطعيمات كوفيد ي هذا الوقت، ال يمكن اسث 

ي والية نيويورك،   19- ف 
أو نتائج االختبارات السلبية الواردة ف 

ي نيويورك. 
كاء اإلقليميير  والدوليير  لتوسيع  تعمل الوالي عىل الرغم من أنها ال تتطلب منك أن تكون مقيًما ف  ة بنشاط مع الشر

ي والية نيويورك لدعم إعادة فتح المكاتب. 
  نطاق استخدامها، وكذلك مع أرباب العمل الرئيسيير  ف 

  
دادها بدًءا من اليوم ستكون صالحة لمدة  19- للتطعيمات ضد كوفيد Excelsiorجميع تصاري    ح  ي تم اسث 

يوًما،    365الت 
داد ترصي    ح جديد مت  اختاروا ذلك لالستفادة من   ًما. يو  180بزيادة  أولئك الذين لديهم بالفعل ترصي    ح التطعيم يمكنهم اسث 

ي هذا الوقت، يجب أن يعرف سكان نيويورك أن ال    هذا التمديد. 
ي تكون فيها   365ف 

ة الزمنية الت  يوًما تتعلق فقط بطول الفث 
اء الصحة    Excelsiorاري    ح التطعيم قد يستمر تحديث مدة صالحية تص البطاقة صالحة.  لتعكس أحدث فهم من خثر

  والفيدراليير  ومع إصدار بيانات علمية وتجريبية إضافية. 

  
ي والية نيويورك، قم   Antigenو / أو اختبارات  PCRأو   19- الذين تلقوا لقاحات كوفيد Excelsior Passللمهتمير  ب   

ف 
  للبدء. epass.ny.gov  بزيارة

  
  Excelsior Passحقائق رسيعة عن بطاقة 

  

داد دليل عىل التطعيم ضد كوفيد Excelsior Passبرنامج   • - هو وسيلة مجانية وطوعية وآمنة السث 
ي جميع األوقات.  19

  أو نتائج االختبارات السلبية ويتم الحفاظ عىل رسية وأمان بيانات المستخدمير  ف 

ي هذا الوقت، تتوفر التصاري    ح فقط ألولئك الذين تلقوا لقاح كوفيد •
 / PCRأو اختبارات  19-ف 

Antigen   ي وال
  ية نيويورك. ف 

يوًما من إعطاء الجرعة النهائية من   15، المتاحة بعد 19- للتطعيم ضد كوفيد  Excelsiorبطاقة  •
  يوًما.  365اللقاح، صالحة لمدة 

( فهي صالحة لغاية منتصف  COVID-19لمرض ) PCRللخضوع الختبار  Excelsiorوأما بطاقة  •
  ليلة اليوم الثالث بعد االختبار. 

ساعات منذ  6( )صالحة لمدة COVID-19لمرض )  Antigenللخضوع الختبار   Excelsiorبطاقة  •
  وقت االختبار(

  تتضمن كل بطاقة صور تواقيع مشفرة تضمن أنها أصلية وأنه لم يحدث سطو عىل البيانات.  •

مكتب مساعدة به موارد واسعة، ووصول متعدد اللغات، ويمكن   Excelsior Passيرافق برنامج  •
  طباعته ألولئك الذين قد ال يمتلكون هواتف ذكية. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-excelsior-pass-help-fast-track-reopening-businesses-and
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-excelsior-pass-help-fast-track-reopening-businesses-and
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-large-scale-outdoor-venue-capacity-increase-new-fully-vaccinated-fan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-large-scale-outdoor-venue-capacity-increase-new-fully-vaccinated-fan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-large-scale-outdoor-venue-capacity-increase-new-fully-vaccinated-fan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nassau-coliseum-will-have-fully-vaccinated-fan-section-islanders
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-buffalos-sahlen-field-host-additional-2000-spectators-blue-jays-games
https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass
https://forward.ny.gov/excelsior-pass-business
https://forward.ny.gov/excelsior-pass-frequently-asked-questions#digital-assets
https://epass.ny.gov/home


 

 

أو نتائج  CDCيتمتع سكان نيويورك دائًما بخيار استخدام أشكال أخرى من اإلثبات، مثل بطاقة  •
ي العمل أو المكان. 

ة ف    االختبارات المعملية المادية، مبارسر

  
ي    19- اللقاحات ومقدمو االختبار مسؤولون بشكل مبارسر عن إدخال بيانات التحصير  واالختبار لمرض كوفيدمسؤولو 

ف 
ي الوقت المناسب. 

ي والية نيويورك،   قواعد بيانات والية نيويورك ومدينة نيويورك اآلمنة ف 
ا لتوجيهات وزارة الصحة ف 

ً
وفق

ي والية نيو 
ي يدخلونها،  يجب أن يكون لدى جميع مسؤوىلي اللقاحات ف 

يورك موظفير  متاحير  لمراجعة وتصحيح البيانات الت 
  إذا تم تحديد مشكالت إدخال البيانات. 

  
###  
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اك  إلغاء االشث 
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