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أن ستة من مقدمي خدمات النقل العام في شمال والیة نیویورك سیقدمون بطاقة نفل عام   Cuomoیعلن حاكم الوالیة 
 مجانیة لمدة سبعة أیام لألشخاص الذین تلقوا اللقاح 

    
یولیو في مركز استرداد النقل المشارك على   14یونیو ولغایة  15سیحصل أي شخص یقدم دلیالً على تلقیھ للقاح من 

   بطاقة مواصالت عامة غیر محدودة لمدة سبعة أیام
    
من  ، ویعتمد على الحوافز المختلفة لتشجیع المزید 19كوفید  برنامج الحوافز یلقي الضوء على أھمیة الحصول على لقاح

   سكان نیویورك على تلقي اللقاح
   

الیوم أن الوالیة أقامت شراكات مع ستة من مقدمي خدمات النقل العام في شمال والیة  Cuomoأعلن حاكم الوالیة 
یغطي مقدمو الخدمات الست العاصمة، والبحیرات اإلصبعیة،   نیویورك لتحفیز المزید من سكان نیویورك على تلقي اللقاح.

جونسون   أو لقاح مودیرنا أو فایزر من لقاحومركز نیویورك والمناطق الجنوبیة الحدودیة.  أي شخص یتلقى جرعتھ األولى 
یولیو ویقدم دلیالً على تلقي   14یونیو و  15آند جونسون ذو الجرعة الواحدة لدى أي مقدم خدمة في والیة نیویورك بین 

بر  تصریح نقل عام غیر محدود لمدة سبعة أیام ع .یولیو 14اللقاح في أحد مراكز استرداد النقل المشاركة في موعد أقصاه 
    شبكة النقل العام التابعة لمقدم خدمة مشارك.

   
ي الوصول إ� حافة تجاوز  

ف لدينا الم��د من سكان ني��ورك إ� رفع أ�مام قمصانهم ومساعدتنا �ف "لقد دفعت برامج التحف�ي
ي اللقاح ع� مستوى الوال�ة

ي معدل تل�ت
"ال يزال اللقاح هو أفضل سالح  Cuomo.قال حا�م الوال�ة  ."تلك العتبة الحرجة �ف

وس، و�ذا تلق�ت الجرعة األو� من اللقاح بحلول  ي  14منفرد لدينا ضد الف�ي
ي �ف

يوليو ، فستتأهل لسبعة أ�ام من النقل المجايف
ي شمال وال�ة ني��ورك." 

  واحدة من ست شبكات رئ�س�ة للنقل العام �ف
 
     مقدمو الخدمات المشاركون یشملون: 

• Capital District Transportation Authority  
• Greater Glens Falls Transit  
• Rochester-Genesee Regional Transportation Authority  
• Central New York Regional Transportation Authority  
• Tompkins Consolidated Area Transit  
• Broome County Transit  

    
  .  2019ملیون رحلة في العام   46أنظمة النقل العام الستة المشاركة ھذه قدمت مجتمعة 

    
.  تلزم إدارة 19متوفرة لیبقى سكان نیویورك مطلعین على تحدیثاث توزیع لقاح كوفید  19لوحة معلومات تعقب لقاح كوفید  

في غضون ساعة؛ یتم تحدیث   19عطاء لقاح كوفید الصحة بوالیة نیویورك من منشأت التلقیح اإلبالغ عن جمیع بیانات إ
   بیانات إدارة اللقاح الموجودة على لوحة القیادة یومیاً لتعكس أحدث المقایس في جھود التلقیح في الوالیة.

    
-833یمكن لسكان نیویورك الذین یعتقدون أنھم تعرضوا لعملیة احتیال في عملیة توزیع اللقاح االتصال برقم الھاتف المجاني

VAX-SCAM (833-829-7226)    :أو إرسال برید إلكتروني إلى إدارة الصحة بالوالیة عبر الموقع



STOPVAXFRAUD@health.ny.gov  سیقوم موظفو الخط الساخن بتحویل الشكاوي إلى وكاالت التحقیق المناسبة .
  لضمان عدم استغالل سكان نیویورك ألن الوالیة تعمل على تلقیح السكان المؤھلین بالكامل.
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