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 الحاكم أندرو م كومو   28/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

  الحاكم كومو يعلن عن توسعة برنامج "احصل عىل اللقاح واكسب" ليشمل مواقع جديدة األسبوع المقبل

  
ي أحد مواقع التطعيم الجماعي العشر التابعة للوالية عىل تذكرة مجانية ليانصيب  

 
سيحصل األفراد الذين تم تطعيمهم ف

ا أمريكًيا 20والية نيويورك بقيمة    دوالرً
  

  7صباًحا حتى   8يونيو؛ جميع المواقع مفتوحة من  4مايو إىل   31المواقع مفتوحة للزيارات دون موعد وللمواعيد من 
  مساًء. 

  
الذي يوفر تذاكر   -( Vax and Scratchأعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم أن برنامج "احصل عىل اللقاح واكسب" )

ى قدرها   18مجانية ليانصيب والية نيويورك لألفراد الذين تبلغ أعمارهم    مع جائزة كثر
ن دوالر  5عاًما وأكثر سيمتد    -ماليي 

ي الوالية. 
ة مواقع تطعيم جماعية جديدة فن ي عشر

ن   إىل األسبوع المقبل فن مايو حتى   31سيتم فتح المواقع المشاركة من اإلثني 
نامج عىل تمويل التعليم.  7صباًحا حتى الساعة  8جميع المواقع مفتوحة من الساعة  يونيو.  4   مساًء. لن يؤثر الثر

  
نامجنا "احصل عىل اللقاح واكسب"، نشعر بسعادة غامرة لتمديده من أجل   قال الحاكم كومو:  "بعد رؤية اهتمام كبث  بثر

ي لقاحات كوفيد
ي ويمكن الحصول إليه، كما أنه   الخاصة بهم.   19-تشجيع المزيد من سكان نيويورك عىل تلقى

اللقاح مجانن
وس  فّعال.  يجب أن يستفيد سكان نيويورك من هذا الحافز بينما يبذلون قصارى جهدهم لحماية مجتمعاتهم من انتشار فث 

  كوفيد". 

  
 :   قيمة مبالغ جوائز هذه اللعبة كما يىلي

  

  $ 5.000.000  األول

ي 
  $ 50.000  الثانن

  $ 20.000  الثالث

  $5.000  الرابع

  $2.000  الخامس

  $ 500  السادس



 

 

  $ 400  السابع

  $ 200  الثامن

  $ 100  التاسع

  $50  العاشر 

  $40  الحادي عشر 

ي عشر 
  $30  الثانن

  $20  الثالث عشر 

  
ي جميع أنحاء الوالية مقابل 

ي يبيعها تجار التجزئة فن
ا لألفراد الذين تزيد أعمارهم عن   20سيتم توفث  التذكرة، التى

ً
دوالًرا، مجان

ي أي من   18
عاًما والذين يتناولون جرعتهم األوىل من لقاح فايزر أو لقاح جونسون أند جونسون ذي الجرعة ،الواحدة فن

  . للمواعيد المواقع مفتوحة للحضور دون موعد و مواقع التطعيم. 

  
 : نامج األسبوع المقبل هي ي الثر

  المواقع المشاركة فن

  
Aqueduct Racetrack  

Racing Hall  
110-00 Rockaway Blvd  

South Ozone Park, NY 11420  
  

Crossgates Mall  
Former Lord & Taylor - Lower Level  

1 Crossgates Mall Rd.  
Albany, NY 12203  

  
Javits Center  

429 11th Avenue  
New York, NY 10018  

  
Niagara Falls Conference and Events Center  

101 Old Falls St.  
Niagara Falls, NY 14303  

  
Plattsburgh International Airport  

Connecticut Building  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

213 Connecticut Road  
Plattsburgh, NY 12903  

  
Rockland Community College Fieldhouse  

145 College Road  
Suffern, NY  

  
State Fair Expo Center  

NYS Fairgrounds  
581 State Fair Blvd  

Syracuse, NY 13209  
  

SUNY Binghamton  
10 Gannett Drive  

Johnson City, NY 13790  
  

SUNY Old Westbury  
Clark Center, Gate C  

Store Hill Road and Cherry Road  
Old Westbury, NY 11568  

  
Westchester County Center  

198 Central Avenue  

White Plains, NY 10606  
  

ي 
ي الوالية مفتوحة للزيارات  29أبريل، أعلن الحاكم كومو أنه اعتباًرا من  27فن

أبريل، فإن جميع مواقع التطعيم الجماعي فن
ي استمرار للجهود المبذولة لتسهيل حصول سكان نيويورك عىل التطعيم. 

 إىل ذلك، نشجع جميع   دون موعد، فن
ً
إضافة

 . ن ي نيويورك المؤهلي 
  مقدمي اللقاحات عىل السماح بالحضور دون موعد وإزالة أي عوائق لمواطتن

  
تتطلب وزارة   . 19-لقاح مرض كوفيد لسكان نيويورك حول   لتقديم تحديثات 19-لوحة عمل تتبع لقاح مرض كوفيد تتوفر 

ي  19-الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض كوفيد
ساعة؛ يتم   24فن

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

  
ي ب

ي عملية توزي    ع اللقاح االتصال عىل الرقم المجانن
ون بوجود احتيال فن

ّ
-VAX- 833إمكان سكان نيويورك الذين يشك

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

. STOPVAXFRAUD@health.ny.gov وجه موظفو الخط الساخن الشكاوى إىل جهات التحقيق المناسبة  سي
ن بالكامل.    لضمان عدم استغالل سكان نيويورك ألن الوالية تعمل عىل تطعيم السكان المؤهلي 

  
###  
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