
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   15/6/2021 للنشر فوًرا: 

 
 

ي نيويورك تلقوا الجرعة األوىل من اللقاح70ألن  19-أعلن الحاكم كومو عن رفع قيود كوفيد 
ن
ن ف   ٪ من البالغي 

  
ي    19-رفعت قيود الوالية الخاصة بكوفيد

ن
ي نيويورك عبر اإلعدادات التجارية، بما ف

ن
وإرشادات الصناعة المستقبلية ف

فيه   فيه والبر ذلك البيع بالتجزئة، والخدمات الغذائية، والمكاتب، والصاالت الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، والبر
ن أم ، وصالونات الشعر، ومحالت الحالقة، وخدمات العناية الشخصية، من بي    ور أخرىالعائلي

  
ا لتوجيهات مراكز السيطرة عل األمراض والوقاية  

ً
ي ارتداء القناع، وفق

ن
ن عن االستمرار ف ن المسؤولي  األفراد غب  الملقحي 

  منها الفيدرالية
  

، والنقل   ي عشر
يجب أن تظل أماكن الفعاليات الداخلية واسعة النطاق، ومدارس من رياض األطفال إىل الصف الثانن

دين،  ئ المشر وتوكوالت كوفيدالعام، ومالجر مة ببر ن
-والمرافق اإلصالحية، ودور التمريض، وإعدادات الرعاية الصحية ملبر

ا إلرشادات مركز السيطرة عل األمراض 19
ً
  الصحية الحالية وفق

  
غ  بالمائة من سكان نيويورك الذين تبل 70عىل الفور حيث تلقى   19-أعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم أنه تم رفع قيود كوفيد 

التوجيهات الصحية للوالية والمبادئ   . 19- عاًما أو أكثر الجرعة األوىل من سلسلة التطعيمات الخاصة بكوفيد 18أعمارهم 
ي ذلك حدود التجمعات االجتماعية، وقيود سعة االستيعاب،   -  New York Forwardالتوجيهية الخاصة بصناعة 

بما ف 
، ومعلومات االتصال للبحث عن المفقودين  ، والفحص الصحي ، والتنظيف والتطهثر أصبحت اآلن   -والتباعد االجتماعي

فيه العائىلي  اختيارية لمحال البيع بالتجزئة، وخدمات الطعام، والمكاتب، والصاالت الرياضية، واللياقة والمراكز 
فيهية والثى الثى

  وصالونات ومحالت الحالقة وخدمات العناية الشخصية، من بير  أماكن تجارية أخرى. 

  
ا 
ً
 مع مركز السيطرة عىل األمراض الفيدرالية.  لتوجيهاتيظل األفراد غثر الملقحير  مسؤولير  عن ارتداء األقنعة، وفق

ً
  تماشيا

ةCDCالوالية إلرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ) تنفيذ  ، ال تزال األقنعة مطلوبة لألفراد غثر  ( األخثر
 . ي أماكن األحداث الداخلية واسعة النطاق،   المطعمير 

عالوة عىل ذلك، ال تزال اإلرشادات الصحية للوالية سارية المفعول ف 
ي عش  

دين، والمرافق اإلصالحية، ودور رعاية12ومدارس من رياض األطفال إىل الصف الثان  ئ المش    ، والنقل العام، ومالج 
ا إلرشادات مركز السيطرة عىل األمراض. 

ً
، وإعدادات الرعاية الصحية وفق   المسنير 

  

ي الواليات   "ما فعلته نيويورك غثر عادي. قال الحاكم كومو: 
وس كوفيد ف  ي لإلصابة بفثر ليس لدينا فقط أقل معدل إيجان 

ي نش  السالح الذي سيفوز بالحرب،  لقد ن ٪ من التطعيم قبل الموعد المحدد. 70المتحدة األمريكية، بل وصلنا إىل 
جحنا ف 

ي نورثويل وطمأنت الناس بأنه   وقادت نيويورك األمة. 
ي كانت أول من أخذ هذا اللقاح ف 

، التى قدنا مع الممرضة ساندرا ليندسي
ي الواليات المتحدة األمريكية.  20لقد واصلنا عمل أكثر من   آمن. 

ة ف   للفرد من أي والية كبثر
تهانينا   مليون لقاح، أي أكثر

ي أثبتت صحتها وأخرجتنا من خالل   نحن نزدهر.  -لم نعد نعيش فقط   لسكان نيويورك ألنهم فعلوا ذلك. 
واليات الدولة التى

  هذا الوباء أصبحت سارية اعتباًرا من اليوم، وهي سارية عىل الفور". 

  

ي البيت األبيض، جيفري دي زينتس:  19- قال منسق االستجابة لكوفيد
ن
ي جميع أنحاء نيويورك،   ف

ي المجتمعات ف 
"ف 

وس كورونا القاتل بفضل تقدم الوال  اجع فثر
ي التطعيمات. يثى

   ية ف 
ً
را تحولت نيويورك من كونها واحدة من أكثر الواليات تض 
وس بسبب برنامج التطعيم الذي جعل من السهل   ي جهودها لمكافحة الفثر

ي البالد إىل كونها واحدة من الواليات الرائدة ف 
ف 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf


 

 

، والماليير   والمري    ح لسكان نيويورك الحصول عىل التطعيم والوالية والمجتمع القادة الذين عملو  ا بجد عىل المستوى المحىلي
  من سكان نيويورك الذين أخذوا اللقاح". 

  
ي أماكن األحداث الداخلية واسعة النطاق 

عرف اآلن عىل أنها أماكن داخلية   - تظل قيود كوفيد الخاصة بالوالية سارية ف 
ُ
ي ت
والتى

 مع شخص.  5000تضم أكثر من  
ً
الوالية إلرشادات مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها، يمكن استخدام   تنفيذ  تماشيا

يجب أن يستمر  دليل التطعيم للقضاء عىل التباعد االجتماعي واالستغناء عن األقنعة لألفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل. 
ي تقديم دليل عىل نتيجة اختبار كوفيد

التشخيصية السلبية الحديثة وأن  19-األفراد الذين تزيد أعمارهم عن أرب  ع سنوات ف 
ين الذين خضعوا لالختبار،   يرتدوا أقنعة داخل المكان.  ومع ذلك، يمكن تقليل التباعد االجتماعي أو القضاء عليه بير  الحاض 

ي جميع األقسام.   100بالوصول إىل سعة مما يسمح لألماكن 
  بالمائة ف 

  
ي نيويورك الجرعة األوىل عىل األقل من لقاح كوفيد 70اعتباًرا من اليوم، تلقى أكثر من 

ي المائة من البالغير  ف 
وانخفض    19- ف 

ي البالد.  19- معدل حاالت اإلصابة الجديدة بكوفيد
نظًرا للتقدم الذي أحرزته نيويورك وتناقص خطر   إىل أدن  المستويات ف 

سارية المفعول عىل الفور، باستثناء متطلبات القناع   19- داخل المجتمع، ترفع الوالية قيود كوفيد 19- اإلصابة بكوفيد
ي أماكن معينة )عىل سبيل المثال، أماكن األحداث الداخلية واسعة النطاق، مدارس رياض األطفال 

لألفراد غثر الملقحير  وف 
دين، والمرافق اإلصالحية، ودور رعاية المسن ئ المش  ، والمواصالت العامة، ومالج  ي عش 

ير  وأماكن الرعاية  إىل الصف الثان 
 إلرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها(. 

ً
ي حير  أن إرشادات إعادة فتح   الصحية وفقا

  New York Forwardف 
  الصناعية لم تعد إلزامية لمعظم الصناعات، ستتم أرشفة هذه المستندات وإتاحتها كمرجع عام. 

  
 من معايثر الوالية إلعادة 

ي  مع إزالة الحد األدن 
كات بحرية اختيار رفع كل أو بعض القيود، أو االستمرار ف  الفتح، تتمتع الش 

ام بإرشادات الدولة المؤرشفة، أو تنفيذ احتياطات صحية أخرى لموظفيها ورعاتها.  ا بطلب أقنعة  االلثى 
ً
كات أيض ُيسمح للش 

م أي   ر عن حالة التطعيم. وست أقدام من التباعد االجتماعي للموظفير  والزبائن داخل مؤسساتهم، بغض النظ يجب أن تلثى 
كات تنفيذها بالقوانير  واللوائح الفيدرالية وقوانير  الواليات المعمول بها، مثل قانون األمريكيير  من   متطلبات قناع تختار الش 

  ذوي اإلعاقة. 
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