
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/3/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  2022الحاكم أندرو م. كومو يعلن عن موقع تطعيم جديد مع حوافز لبلمونت ستيكس 
  

مساًء؛ ويحصل األفراد الذي   5صباحاً وحتى  9يونيو من  5مساًء و  6يونيو من الظهيرة وحتى  4سيعمل الموقع يوم 
  2022يتلقون اللقاح على دخول عام إلى بلمونت ستيكس 

  
  إلقامة موقع التطعيم  NYRAوسوف تتشارك والية نيويورك مع نورث ويل للصحة و

  
أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن موقع جديد للتلقيح متنقل في بلمونت بارك ليتزامن مع مهرجان سباق بيلمونت ستيكس  

وسيحصل عشاق السباقات الذين يتم  يونيو. 5لسباق بلمونت ستيكس يوم السبت   153، والذي يتوج بالجري رقم 2021

ستشترك والية نيويورك مع نورث ويل للصحة   .2022ون ستيكس تطعيمهم في الموقع على دخول عام مجاني إلى بلم

سيعمل  وسوف يستخدم الموقع لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة.  ورابطة نيويورك للجري إلقامة موقع التطعيم.

اًء ويوم  مس 6ظهًرا وحتى الساعة   12يونيو من الساعة   4الموقع بالقرب من مدخل النادي في بلمونت بارك يوم الجمعة 

  مساًء. 5صباًحا وحتى الساعة   9يونيو من الساعة  5السبت 
  

إلى األبد وتنشيط اقتصادنا واالنتقال إلى الوضع   19- "نحن نستخدم كل أداة في ترسانتنا لهزيمة كوفيد قال الحاكم كومو

إن  لتلك االستراتيجية لمستقبل واليتنا. الطبيعي الجديد وبالتالي فإن تطعيم أكبر عدد ممكن من سكان نيويورك أمر بالغ األهمية

موقع التطعيم المؤقت هذا سيعمل خالل إحدى أكثر الفعاليات السنوية إثارة في نيويورك وسيشجع المزيد من السكان والعائالت 

إنني أشجع كافة سكان نيويورك المهتمين   وهو الدخول المجاني إلى بلمونت ستيكس العام المقبل. -على التطعيم بحافز مثير 

  على االستفادة من هذه الفرصة والقيام بدورهم لحماية أنفسهم وعائالتهم وواليتنا."
  

 Excelsiorوفي وقت الحٍق من هذا الصيف، سيحصل جميع المشجعين الذين يظهرون دلياًل على التطعيم من خالل بطاقة 
Pass في يوم  - 19-وهي طريقة الوالية المجانية والسريعة والقابلة للتحقق لتقديم دليل رقمي على التطعيم ضد كوفيد

يمكن للمشجعين أيًضا تقديم أشكال بديلة إلثبات التطعيم،   يوليو، على الدخول المجاني إلى المدرج العام. 15االفتتاح، الخميس 

  ، للحصول على القبول المجاني.19-ضد مرض كوفيد CDCالنموذج الورقي مثل بطاقة سجل التطعيم بما في ذلك 
  

الحاكم كومو و نورث ويل للصحة على الفرصة   NYRA"تشكر  ومديرها التنفيذي NYRAقال ديف أورورك، رئيس 

باقات الخيول األصيلة ذات المستوى نتطلع إلى عطلة نهاية أسبوع مثيرة من س .19-للمساعدة في طي صفحة جائحة كوفيد

واالستمتاع   Excelsior Passالعالمي في بلمونت بارك ونشجع المشجعين الحاضرين على تلقي التطعيم وتنزيل بطاقة 

  بالطاقة واإلثارة في بلمونت ستيكس."
  

  1905في مضمار سباق جيروم بارك وانتقل في عام  1867إن بلمونت ستيكس هو أحد تقاليد نيويورك وقد افتتح في عام 

عرضت الجوهرة األخيرة من سلسلة التاج الثالثي العديد من أعظم الخيول األصيلة في   إلى مقره المعروف في بلمونت بارك.

عودة بلمونت ستيكس إلى مكانه المعتاد في تقويم    2021سيشهد  مريكية.إصداًرا من الكالسيكيات األ  152التاريخ عبر 

  السباقات بعد كنتاكي ديربي وبريكنيس ستيكس.
  

أعلن   وإنشاء مواقع مؤقتة جديدة في مواقع مالئمة لسكان نيويورك. 19-تواصل والية نيويورك تقديم حوافز ألخذ لقاح كوفيد

ن حافز "احصل على فرصة لصنع مستقبلك" لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين مايو ع 26يوم  الحاكم أندرو م. كومو

يمكن للمشاركين الدخول في سحب عشوائي للجوائز ويحتمل أن يحصلوا على منحة   .19-عاًما للتطعيم ضد كوفيد  17و  12
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كاملة ألي كلية أو جامعة  يحصل الفائزون على منحة دراسية مايو. 27بدًءا من  CUNYأو   SUNYدراسية كاملة إلى كلية  

فائزين في  10ستدير والية نيويورك السحب العشوائي وتختار  حكومية، بما في ذلك الرسوم الدراسية والمسكن والمأكل.

سيتم استخدام األموال الفيدرالية لإلغاثة والتوعية الخاصة   فائًزا. 50األسبوع على مدار خمسة أسابيع ليصبح المجموع 

  لتغطية تكلفة برنامج حوافز التطعيم هذا. 19-بفيروس كوفيد
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