
 

 

  

 :
ً
 الحاكم أندرو م كومو   27/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي  
 
  يوليو 15يعلن الحاكم كومو عن افتتاح دورة سباق ساراتوغا ف

  
ي ذلك المعجبون الحاصلون  

 
 عىل التطعيم، بما ف

ً
ي يوم االفتتاح مجانًيا ألولئك الذين يظهرون دليًل

 
سيكون الدخول ف

  Excelsior Passعىل بطاقة 
  

  ٪100سيتم فتح مناطق جلوس األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بسعة  
  كما سيتم توفير أماكن جلوس مخصصة لألشخاص الغير محصنير  

  

ي 
 

  يونيو 9سيتم طرح التذاكر للبيع ف
  

ي نيويورك،أن ملعب ساراتوجا للسباق سيعاد فتحه 
اك مع جمعية السباق ف  أعلن الحاكم أندرو إم كومواليوم، باالشتر

ي  2021للجماهتر بكامل طاقتها تقريًبا عندما يبدأ لقاء الصيف 
  يوليو.   15  ف 

  
ي منطقة العاصمة، حيث  قال الحاكم كومو:  

"تعد دورة سباق ساراتوجا التاريخية واحدة من أكتر مناطق الجذب شهرة ف 
ينجز )  من مليون من سكان نيويورك وزوار ساراتوجا ستر

ب موسم   ( كل صيف". Saratoga Springsتجتذب أكتر "يقتر
ي يوم االفتتاح ألي فرد  

ي ف 
حيب بالمشجعير  مرة أخرى إىل الدورة مع دخول مجان  السباق برسعة، ويسعدنا هذا العام التر

 عىل التطعيم. 
ً
كل هذا جزء من والدة نيويورك وعودة ظهورها حيث نواصل إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى من   ُيظهر دليًل
  هذا الوباء". 

  

(  NYRAدة فتح دورة سباق ساراتوجا للمشجعير  بكامل طاقتها تقريًبا، ستخصص جمعية سباق نيويورك )من أجل إعا 
ي ساراتوجا. 

ي الشهتر ف 
ي ذلك الفناء الخلف 

تتوافق هذه السياسة مع التوجيهات   معظم األقسام للجماهتر الملقحة فقط، بما ف 
فيهية الكب ي تسمح لألقسام المحصنة بالكامل بالعمل  الحالية لوالية نيويورك لألماكن الرياضية والتر

ي الهواء الطلق، والتر
ة ف  تر

 .   بكامل طاقتها دون اتخاذ تدابتر التباعد االجتماعي

  
 من ذلك، ستخصص 

ً
ا من مناطق الضيافة والجلوس للجماهتر غتر الملقحة.  NYRAبدال ً ا صغتر

ً
سُيطلب من   عدد

ام بإرشادات التب ي هذه األقسام االلتر 
ي دورة  المعجبير  ف 

ي جميع األوقات خًلل اليوم ف 
اعد االجتماعي وارتداء غطاء للوجه ف 

  ساراتوجا للسباق. 

  
 عىل التطعيم من خًلل بطاقة 

ً
  وهي  Excelsior Passباإلضافة إىل ذلك، سيحصل جميع المعجبير  الذين يظهرون دليًل

ي يوم االفتتاح،   -  19- طريقة الوالية المجانية والرسيعة والقابلة للتحقق لتقديم دليل رقمي عىل التطعيم ضد كوفيد
ف 

ي إىل المدرج العام.   15الخميس  
ا تقديم أشكال بديلة إلثبات التطعيم، بما   يوليو، عىل الدخول المجان 

ً
يمكن للمشجعير  أيض

ي مثل بطاقة سج
ي ذلك النموذج الورفر

. 19-ضد مرض كوفيد CDCل التطعيم ف  ي
  ، للحصول عىل القبول المجان 

  
ي   16سيتم السماح لزوار دورة ساراتوجا للسباق ممن تقل أعمارهم عن 

عاًما بمرافقة البالغير  الذين تم تطعيمهم بالكامل ف 
ي لم يتم   أي مكان عىل طول المسار. 

ي المناطق التر
ا تم تطعيمه بالكامل، فسُيطلب منه البقاء ف 

ً
إذا لم يرافق شخًصا بالغ

  تطعيمها. 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4d203338-12bb0a0a-4d22ca0d-000babd905ee-dc9f565493e7cea9&q=1&e=c60d3289-3c34-40a3-8560-c7461240c8ea&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fepass.ny.gov%252Fhome%26data%3D04%257C01%257C%257Cf779d35ec2484deea26408d9212ef877%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637577307905436195%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D4HZazhWRT8v6CNU9BxN8jRkP7sKq%252FmTlAZlPACHQdZQ%253D%26reserved%3D0


 

 

  
كة  حيب   NYRA"تشكر   : NYRAقال ديف أورورك، الرئيس والمدير التنفيذي لشر الحاكم كومو عىل الفرصة للتر

ي دورة ساراتوجا للسباق". 
ا ال ُينىس ف 

ً
  بالعودة إىل دورة ساراتوجا للسباق لما من المؤكد أنه سيكون صيف

  
ختبار تشخيصي قبل يوم االفتتاح وسيتم  غتر المحصنير  الذين يتفاعلون مع المستفيدين ال  NYRAسيخضع موظفو 

غتر المحصنير  الذين ال يتفاعلون مع المستفيدين الختبار  NYRAلن يخضع موظفو  اختبارهم بانتظام بعد ذلك. 
القياسية للتباعد   CDCو  DOHتشخيصي قبل يوم االفتتاح أو بعده، ومع ذلك سُيطلب منهم ارتداء األقنعة واتباع قواعد 

 .   االجتماعي

  
ة من  2021سيقام لقاء صيف  ي الفتر

ي دورة ساراتوجا للسباق ف 
  21.5حصة بقيمة    76يوليو حتر سبتمتر وسيضم   15ف 

ي   مليون دوالر من إجماىلي المحافظ. 
  يونيو.  9سيتم طرح التذاكر للبيع ف 

  
ي يتم استخدامها اآلن من قبل األماكن والجامعات والمًلعب و  Excelsior Passتعد بطاقة 

كات عىل مستوى  ، التر الرسر
ي تدعم إعادة  19-الوالية، طريقة رسيعة ومجانية وآمنة لتقديم دليل رقمي عىل تطعيم كوفيد

أو نتائج االختبارات السلبية التر
ا. 
ً
ي استخدام برنامج   بناء سكان نيويورك بشكل أفضل وأكتر أمان

اك ف   Excelsiorيمكن للمستخدمير  المهتمير  باالشتر

Pass   يمكن   . هنا حالًيا عىل ترصي    ح التطعيم وخيارين مختلفير  لبطاقات اجتياز االختبار، لمعرفة المزيد ، الذي يحتوي
اك ومعرفة المزيد  كات والمؤسسات المهتمة االشتر يل أصول التسويق الرقمي  هنا للرسر ي إثبات  للم  هنا وتت  

ساعدة ف 
يمكن لسكان نيويورك دائًما تقديم نماذج بديلة   .Excelsior Passللمستفيدين والعمًلء أن محالهم التجارية تقبل بطاقة 

  ونتائج االختبارات السلبية، مثل النماذج الورقية.   19- من لقاح كوفيد

  
###  
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