
 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/7/2021 للنشر فوًرا:

 

 

 موقعًا مؤقتاً جديًدا للتلقيح في مناطق الخدمة ذات معدالت التطعيم المنخفضة  11يعلن الحاكم كومو عن إنشاء 

  

  التطعيم في الواليةستفتح المواقع في المجتمعات التي يكون معدل التطعيم فيها أقل بكثير من متوسط 
  

  جميع المواقع مفتوحة للقاحات دون موعد مسبق على أساس األولوية باألسبقية
  

موقعًا جديدًا مؤقتاً للتطعيم في المناطق التي تظهر فيها بيانات الرمز البريدي  11أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن افتتاح 

ستوسع والية نيويورك البرنامج وستفتح مواقع إضافية في األسابيع  الوالية.أن معدل التطعيم أقل بكثير من متوسط التطعيم في 

  المقبلة.
 

في التطعيمات دوًرا أساسيًا في تمكيننا من إعادة فتح اقتصادنا ورفع العديد من القيود ولكن  : "لقد كان تقدمنا قال الحاكم كومو

"لقد كانت المواقع   على األماكن ذات معدالت التطعيم المنخفضة، معدل التطعيم تباطأ بشكل كبير ونحن بحاجة إلى التركيز

الجديدة سنعيد نشر   11المؤقتة حاسمة في مساعدتنا في الوصول إلى المزيد من سكان نيويورك باللقاح ومع هذه المواقع الـ 

إن  تزال متأخرة في التطعيمات.  مواردنا ونعمل مع إدارات الصحة المحلية في جميع أنحاء الوالية الستهداف المناطق التي ال

  وإذا أردنا هزيمة هذا الفيروس فنحن بحاجة إلى تطعيم المزيد من سكان نيويورك في أسرع وقت ممكن." -اللقاح آمن وفعال 
 

إن إعالن اليوم يبني على التزام نيويورك بإيصال اللقاح إلى المجتمعات في جميع أنحاء الوالية من خالل مواقع التلقيح 

  .19-جرعة أولى من لقاح كوفيد 90,000موقع مجتمعي مؤقت بإعطاء أكثر من  250يناير، قام أكثر من  15منذ  مؤقتة.ال
 

  : 11تتوفر أدناه أيام العمل لكل موقع من المواقع الـ  
 

 مدينة نيويورك 

 مركز بروسبكت بالزا المجتمعي

 ستيرلينج بليس  1835

 بروكلين، نيويورك 

  يونيو 12 السبت االفتتاح:
  

 مدرسة تشالنج تشارتر المتوسطة

 شارع ريدفيرن  12-79

 فار روكواي، نيويورك 

  يونيو 12السبت  االفتتاح:
  

 مركز سيج كورتونا للكبار 

 شارع بروسبكت  1794

 برونكس، نيويورك 

  يونيو 10الخميس  االفتتاح:



  

 منطقة العاصمة

  143-نيويورك 1290هولو التطوعي،  مركز إطفائية كويمان
 كويمان هولو، نيويورك 

  يونيو 10الخميس  االفتتاح:
  

 المنطقة الجنوبية 

  إدارة إطفاء وندسور
  أكاديمي ستريت 4

  وندسور، نيويورك
  يونيو 12السبت  االفتتاح:

  

 فنغر ليكس  

  كنيسة غريتر هارفست المعمدانية
  درايفنغ بارك أفنيو 12

 ، نيويورك روتشستر

  يونيو 11الجمعة  االفتتاح:
  

 وسط نيويورك 

 كنيسة أسمبشن 

 ن شارع سالينا  812

 سيراكيوز، نيويورك 

  يونيو 9األربعاء  االفتتاح:
  

 غرب نيويورك 

 مركز المجتمع الشمالي الغربي

 شارع الون  155

 بوفالو، نيويورك 

  يونيو 11الجمعة  االفتتاح:
 

 لونغ آيالند 

 حديقة مقاطعة سميث بوينت 

 وليام فلويد باركواي 1

 شيرلي، نيويورك 

  يونيو 11الجمعة  االفتتاح:
  

 مكتبة روزفلت 

 شارع ويست فولتون  27

 روزفلت، نيويورك 

  يونيو 10الخميس  االفتتاح:
  

 هودسون -ميد 

 مركز مارتن لوثر كينج متعدد األغراض

 جادة بيثون 110

 ورك ينغ فالي، نيويرسب

  يونيو 12السبت  االفتتاح:



 

تشترط وزارة   (.COVID-19لقاح مرض ) لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول 19-لوحة عمل تتبع لقاح كوفيد  تتوفر

ساعة؛ يتم   24خالل  19-نيويورك على منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض كوفيدالصحة بوالية 

  تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على لوحة العمل يوميًا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم في الوالية.
 

-VAX-833توزيع اللقاح االتصال على الرقم المجاني بإمكان سكان نيويورك الذين يشكون بوجود احتيال في عملية 
SCAM (833-829-7226 أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى إدارة صحة الوالية )

كاالت التحقيق  سيقوم موظفو الخط الساخن بتوجيه الشكاوى إلى وSTOPVAXFRAUD@health.ny.gov . على

  المناسبة لضمان عدم استغالل سكان نيويورك ألن الوالية تعمل على تطعيم السكان المؤهلين بالكامل.
###  
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