
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   17/6/2021 للنشر فوًرا: 

 
 

ي لتخدم المناطق ذات معدالت التطعيم المنخفضة  12يعلن الحاكم كومو عن  
 
 للتطعيم ف

ً
ا مؤقتا

ً
  موقًعا جديد

  
  تستهدف المواقع المجتمعات حيث يكون معدل التطعيم أقل بكثير من متوسط الوالية

  
يدي موجودة اآلن ويتم تحديثها باستمرار عىل   لوحة المعلومات بيانات التطعيم بالرمز الير

  
  جميع المواقع مفتوحة للتطعيم دون موعد مسبق عىل أساس األولوية باألسبقية

  
يدي أن   12أعلن الحاكم أندرو إم كومو اليوم عن افتتاح  ي تظهر فيها بيانات الرمز البر

ي المناطق الت 
ا للتطعيم ف 

ً
موقًعا جديد

  معدل التطعيم أقل بكثبر من متوسط الوالية. 

  
وس كوفيد، تمكنا من رفع جميع قيود كوفيد تقريًبا  قال الحاكم كومو:  "بفضل التقدم الملحوظ الذي أحرزناه ضد فبر

نحن نضاعف   والعودة إىل الحياة كما نعرفها، لكن عملنا لم ينته بعد ألننا ما زلنا بحاجة إىل تطعيم المزيد من سكان نيويورك. 
يدية حيث ال يزال معدل التطعيم  ا للغاية، وهذه المواقع المؤقتة الجديدة هي شهادة عىل  من استهداف الرموز البر

ً
منخفض

امنا المستمر للتأكد من أن اللقاح متاح لكل المجتمعات".    الب  

  
ي جميع أنحاء الوالية من خالل مواقع التلقيح المؤقتة. 

ام نيويورك بجلب اللقاح إىل المجتمعات ف  ي عىل الب  
 إعالن اليوم يبت 

  . 19-جرعة أوىل من لقاح كوفيد  90,000موقع مجتمعي مؤقت بإعطاء أكب  من  250من   يناير، قام أكب   15منذ 

  
  أيام العمل لكل موقع من هذه المواقع متاحة أدناه: 

  
NEW YORK CITY  

Mt. Ararat Baptist Church  
425 Howard Avenue  

Brooklyn, NY  
  يونيو  18الجمعة،  ُيفتح: 

   
Williamsburg Hatzalah Garage  

320 Penn Street  
Brooklyn, NY  

  يونيو 17الخميس،  ُيفتح: 

  
Fordham Bedford Housing West Farms  

999 East Tremont Avenue  
Bronx, NY  

  يونيو  18يونيو إىل الجمعة،  17الخميس،  ُيفتح: 

  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

LONG ISLAND  
Northwell Health  
1 Marcus Avenue  

New Hyde Park, NY  
  يونيو  18الجمعة،  ُيفتح: 

  
CAPITAL REGION  

Fort Ann Fire Department  
11289 NY-149  

Fort Ann, NY  
  يونيو 17الخميس،  ُيفتح: 

  
FINGER LAKES  

Monroe County Mobile Vaccine Unit  
This site is mobile and will move to different parts of Monroe County  

  يونيو 17الخميس،  ُيفتح: 

  
CENTRAL NEW YORK  

Town of Richland Fire Department  
30 Phillips Street  

Richland, NY  
  يونيو  19السبت،  ُيفتح: 

  
Victory Fire Department  

12009 NY-38  
Cato, NY  

  يونيو 17الخميس،  ُيفتح: 

  
MOHAWK VALLEY  

Beekman 1802 Mercantile  
187 Main Street  

Sharon Springs, NY  
  يونيو  19السبت،  ُيفتح: 

  
NORTH COUNTRY  

LaFargeville Central Schools  
20414 Sunrise Avenue  

La Fargeville, NY  
  يونيو  18الجمعة،  ُيفتح: 

 

WESTERN NEW YORK  
Broadway Market  

999 Broadway  
Buffalo, NY  

  يونيو 17الخميس،  ُيفتح: 

  



 

 

Cuba Memorial Hospital  
140 West Main Street  

Cuba, NY  
  يونيو  18الجمعة،  ُيفتح: 

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

ساعة؛ يتم   24خالل    19- مرض كوفيد الصحة بوالية نيويورك عىل منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح 
ي الوالية. 

  تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة عىل لوحة العمل يومًيا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم ف 

  
ي 
ي عملية توزي    ع اللقاح االتصال عىل الرقم المجان 

-VAX- 833بإمكان سكان نيويورك الذين يشكون بوجود احتيال ف 

SCAM (833-829-7226  ي إىل إدارة صحة الوالية
ون  ( أو إرسال رسالة بريد إلكب 

قوم موظفو الخط الساخن بتوجيه الشكاوى إىل وكاالت التحقيق  سيSTOPVAXFRAUD@health.ny.gov . عىل
  المناسبة لضمان عدم استغالل سكان نيويورك ألن الوالية تعمل عىل تطعيم السكان المؤهلير  بالكامل. 

  
###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية عىل 

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |رك | الغرفة التنفيذية |والية نيويو 
 

اك  إلغاء االشب 
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