
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/5/2021 للنشر فوًرا:

 

 

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

  
ي أحد مواقع التطعيم الجماعي التابعة للوالية عىل تذكرة مجانية قد تفوز بها  

 
سيحصل األفراد الذين تم تطعيمهم ف

ا أمريكًيا 20بيانصيب نيويورك بقيمة    دوالرً
  

  يونيو 11يونيو إىل  7المواقع مفتوحة للزيارات والمواعيد من 
  

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 
ة مواقع تطعيم جم ي عشر

ي الوالية. إىل األسبوع المقبل فن
ن   اعية جديدة فن مايو إىل   7سيتم فتح المواقع المشاركة من اإلثني 

نامج عىل تمويل التعليم.  مايو.  11الجمعة    لن يؤثر الثر

  
ي جهود نيويورك إلعادة بناء اقتصادنا، وتقوم الدولة بتنفيذ  قال الحاكم كومو: 

"يعد برنامج التطعيم القوي حجر الزاوية فن
اتيجيات إبداعي ى المحتملة البالغة  . 19-ة إلقناع السكان والعائالت بالتطعيم ضد كوفيداسثر ن    5هذه الجائزة الكثر ماليي 

ي حملتنا إلقناع سكان نيويورك بأخذ الجرعة، ونقوم بالتوسع فيها لمنح المزيد من الناس  
دوالر للتطعيم هي أحدث دفعة فن

  فرصة للفوز بتذكرة". 

  
  فيما يىلي مبالغ الجائزة لهذه اللعبة: 

  

   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 

الحادي  
  عشر 

$40   

ي عشر 
   30$  الثانن

الثالث  
  عشر 

$20   

  



 

 

ي جميع أنحاء الوالية مقابل 
ي يبيعها تجار التجزئة فن

ا لألفراد الذين تزيد أعمارهم   20سيتم توفث  التذكرة، التر
ً
دوالًرا، مجان

ي أحد المواقع.  18عن 
 عاًما والذين أخذوا جرعتهم األوىل من لقاح فايزر أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون فن

  . والمواعيدالمواقع مفتوحة لكل من الدخول بدون موعد مسبق 

  
 : نامج األسبوع المقبل هي ي الثر

  المواقع المشاركة فن

  
CAPITAL REGION  

Queensbury Aviation Mall - Sears  
578 Aviation Road  

Queensbury, NY  
  

FINGER LAKES  
Rochester Dome Arena  

2695 East Henrietta Rd  
Henrietta, NY  

  
LONG ISLAND  

Jones Beach - Field 3  
1 Ocean Pkwy  
Wantagh, NY  

  
Suffolk CCC - Brentwood  

1001 Crooked Hill Rd  
Brentwood, NY  

  
MID-HUDSON  
SUNY Orange  

9 East Conkling Ave  
Middletown, NY  

  
Ulster Fairgrounds  

249 Libertyville Rd  
New Paltz, NY  

  
MOHAWK VALLEY  

SUNY Oneonta  
108 Ravine Parkway  

Oneonta, NY  
  

NEW YORK CITY  
Bay Eden Senior Center  

1220 East 229th St  
Bronx, NY  

  
NORTH COUNTRY  

SUNY Potsdam  

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


 

 

44 Pierrepont Ave  
Potsdam, NY  

  
WESTERN NEW YORK  

University at Buffalo South Campus  
3435 Main St  

Buffalo, NY  
  

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

أبريل، فإن جميع مواقع التطعيم الجماعي فن
 إىل ذلك، يتم تشجيع جميع مقدمي  وهو استمرار للجهود المبذولة لتسهيل حصول سكان نيويورك عىل التطعيم. 

ً
إضافة

 . ن ي نيويورك المؤهلي 
  اللقاحات عىل السماح بالدخول بدون موعد مسبق وبإزالة أي عوائق تمنع تطعيم مواطتن

  
تتطلب وزارة   (. COVID-19لقاح مرض ) لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول  19-بع لقاح كوفيدلوحة عمل تت  تتوفر 

ساعة؛ يتم تحديث   24خالل  19- الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح كوفيد
ي الوالية. بيانات إعطاء اللقاح الموجودة عىل لوحة العمل يومًيا لتعكس أحدث مقايي 

  س جهود التطعيم فن

 
 

###  
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 إلغاء االشتراك
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