
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   18/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

  يعلن الحاكم كومو عن مواقع تطعيم جماعية لبدء عملية التطعيم

  
ز عىل المجتمعات ذات معدالت التطعيم المنخفضة كت 

ي التر
ز

 يجب عىل الوالية االستمرار ف
  

ي نيويورك الجرعة األوىل من لقاح كوفيد70متابعة المراحل الرئيسية حيث يتلقر 
ز

ز ف ، ستحول الوالية  19-٪ من البالغي 
ي يكون فيها معدل التطعيم أقل من متوسط الوال 

  يةالموارد إىل المجتمعات التر
  

ي سمحت للوالية برفع  
ي التطعيم وتحقيق المراحل الت 

أعلن الحاكم أندرو م.كومو اليوم أنه نظًرا للتقدم عىل مستوى الوالية ف 
ي تقليص حجمها وتحويل مواردها لجهود  19- قيود كوفيد

ي تديرها الوالية ف 
، ستبدأ بعض مواقع التطعيم الجماعي الت 

شهر، سيتم تقليص عدد من المواقع بناًء عىل الطلب، والقرب من مواقع التلقيح عىل مدار األسابيع واأل  التطعيم المحلية. 
ظهر فيها بيانات   األخرى، والجهود المركزة محلًيا األخرى. 

ُ
ي ت
كت   الموارد عىل المناطق الت 

يعكس االنتقال خطة الوالية لت 
يدي أن معدل التطعيم أقل من متوسط الوالية.    الرمز التر

 
ة،  مو: وقال الحاكم كو  ة زمنية قصت  ي فت 

"شبكة مواقع التطعيم الجماعي الخاصة بنا قدمت أكتر قدر من التطعيمات ف 
ي احتجنا إىل تحقيقها للعودة إىل الحياة كما نعرفها. 

لقد كان تقدمنا عىل مستوى   وبفضل نجاحها وصلنا إىل الملراحل الت 
ي  
ي ال تزال متأخرة ف 

ي المناطق الت 
ا، لكننا ما زلنا بحاجة إىل الحصول عىل المزيد من الجرعات، ال سيما ف 

ً
الوالية ملحوظ
ي تقليص حجمها حت    التطعيمات. 

علينا أن نذهب إىل حيث الحاجة ماسة، وستبدأ العديد من مواقعنا الجماعية تدريجًيا ف 
ي ال تزال معدالت التطعيم فيها منخفضة". نتمكن من ا

  ستخدام مواردنا الستهداف المجتمعات الت 

 
ي كورنينج وأونونتا    21اعتباًرا من يوم االثني    

يونيو، ستبدأ المرحلة األوىل من تقليص الحجم بإغالق المواقع الجماعية ف 
  وبوتسدام وكلية يورك. 

  
ي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الحاكم عن

ي المناطق ذات معدالت التطعيم   ف 
افتتاح سلسلة من مواقع التلقيح المؤقتة ف 

ي جميع أنحاء الوالية. 
ي جميع المجتمعات ف 

ام الدولة بإتاحة اللقاح ف  تقوم والية نيويورك بتوسيع   المنخفضة بناًء عىل الت  
ي األسابيع المقبلة. 

نامج وستفتح مواقع إضافية ف    هذا التر

 
ي استخدام أداة يتم تشجيع سكان ني

ي مواقع   هل أنا مؤهل ويورك عىل االستمرار ف 
لتحديد المواعيد والتحقق من توفر اللقاح ف 

ي تديرها الدولة. 
. تواصل جميع المواقع المفتوحة تقد التطعيم الجماعية الت    يم التطعيمات لجميع األفراد المؤهلي  

  
وتتضمن بيانات   19-لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول لقاح مرض كوفيد 19-لوحة عمل تتبع لقاح مرض كوفيد تتوفر 

يدي.  تتطلب وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء   التطعيم عن طريق الرمز التر
ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة عىل لوحة العمل يومًيا لتعكس أحدث   24خالل  19- لقاح مرض كوفيد

ي ال
  والية. 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 إلكت 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank


 

 

سيوجه موظفو الخط الساخن الشكاوي إىل جهات التحقيق المناسبة  AUD@health.ny.govSTOPVAXFR . عىل
  لضمان عدم استغالل سكان نيويورك، ألن الوالية تعمل عىل تطعيم السكان المؤهلي   بالكامل. 
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