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عن إرشادات جدیدة لتذكیر أرباب العمل بأن قانون اإلجازة المدفوعة في نیویورك یغّطي أي    CUOMOیعلن حاكم الوالیة 
   19كوفید  مدة مطلوبة للتعافي من اآلثار الجانبیة لتلقي لقاح

   
الیوم أن وزارة العمل بوالیة نیویورك أصدرت إرشادات لجمیع أرباب العمل   Andrew M. Cuomoأعلن حاكم الوالیة 

مشمولة بموجب قانون الوالیة لإلجازة المرضیة مدفوعة  19كوفید   بأن أي فترة تعافي ضروریة من اآلثار الجانبیة لتلقي لقاح
، بین األمریكیین من الذین لم   Kaiser Family Foundationحدیث للرأي أجرتھ مؤسسة    استطالع   وفقًا لـ    األجر. 

بالمئة منھم بأنھم قلقون من أنھم "قد یحتاجون للتغیب عن العمل إذا كانت اآلثار الجانبیة للقاح تجعلھم   48یتلقوا اللقاح، قال 
من  بالمئة من البالغین من أصل ھسباني  64یشعرون بالمرض لمدة یوم أو أكثر ". تضم ھذه المجموعة ما یقرب من ثلثي، أو 

    بالمئة.  55غیر المتلقین للقاح وأكثر من نصف البالغین من السود، أو 
   
لألبد ونحن نبذل قصارى جھدنا إلزالة أي وجمیع العوائق التي تحول دون جلب المزید   كوفید  "تلقي اللقاح ھو مفتاح ھزیمة 

على الرغم من أن اآلثار الجانبیة لتلقي للقاح  " .Cuomoقال حاكم الوالیة من حقن جرعات اللقاح لحقنھا في أذرع الناس،" 
حقنة اللقاح خوفاً من التغیب عن العمل في الیوم  محدودة للغایة، فقد أظھرت بعض الدراسات أن ھناك أشخاصاً یتجنبون تلقي  

لن یخسر أي من سكان نیویورك أجر یوم بسبب تلقي اللقاح. ستصدر وزارة العمل  --التالي. أرید أن أكون واضحاً تماماً 
أمر غیر   إرشادات لجمیع أرباب العمل لتذكیرھم بأنھ في حالة أن احتاج شخص ما إلى إجازة بعد شعوره بآثار جانبیة، وھو

مرجح، یعتبر ھذا یوم إجازة مرضیة مدفوعة األجر بموجب القانون. لقد شارف كوفید على نھایتھ وال یمكننا االستسالم اآلن.  
اللقاح آمن وفعال ومتوفر، وكلما أسرع الجمیع في تلقیھ، كلما كان القضاء على الجائحة أسرع مع عدم النظر إلى الخلف 

   كثر إشراقاً."والمضي قدماً نحو مستقبل أ
  

ً    Cuomoمارس، وقع حاكم الوالیة 12في  .  19یمنح موظفي القطاع العام والخاص إجازة لتلقي لقاح كوفید    تشریعا
بموجب ھذا القانون الجدید، سیتم منح الموظفین ما یصل إلى أربع ساعات من اإلجازة المعذرة لكل حقنة والتي لن یتم خصم  

 راتیھا مقابل أي إجازة أخرى حصل علیھا الموظف أو مستحقة لھ.  
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