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هات ب�عطاء دواء اإلبينف��ن لعالج ردود الفعل التحسس�ة    CUOMOيوقع حا�م الوال�ة  ف  �سمح لحراس المت�ف
�
�عا    ��ش

   
یُخول حراس الغابات، وحراس المتنزھات، وضباط شرطة الحفاظ على البیئة حیازة  (S.4375/A.4652) التشریع 

    وإعطاء دواء اإلبینفرین عبر جھاز المحقنة الذاتیة
   

  2020تم التوقیع على التشریع بینما تشھد متنزھات والیة نیویورك عدداً قیاسیاً من الزیارات في العام  
   

الذي یُخول حراس الغابات، وحراس  (S.4375/A.4652)الیوم التشریع .Cuomo  Andrew Mوقع حاكم الوالیة 
یستخدم دواء اإلبینفرین بشكل شائع لعالج   . الحفاظ على البیئة حیازة وإعطاء دواء اإلبینفرین المتنزھات، وضباط شرطة

الخطیرة مثل لسعات النحل، أو لدغات الحشرات، أو الحساسیة الغذائیة، أو الصدمة الناتجة عن ممارسة  ردود الفعل التحسسیة
 الریاضة. 

   
كن من المھم أن تظل  "یستفید المزید من سكان نیویورك أكثر من أي وقت مضى من الجمال الطبیعي الذي توفره والیتنا ، ول

یسمح ھذا التشریع المنطقي  "  cuomo.قال حاكم الوالیة بأمان، خاصة إذا كنت عرضة لردود فعل تحسسیة شدیدة،" 
والحفاظ على أمان سكان   حقن إبیتفرین  لمجموعة أوسع من المھنیین في حدائق الوالیة والمناطق الطبیعیة األخرى باستخدام

ھذا المتنزھین وراكبي الدراجات وغیرھم من المسافرین في الھواء الطلق إحساساً أكبر باألمان   نیویورك في البریة. وسیمنح 
   أثناء تنقلھم في المناطق الطبیعیة الھادئة في نیویورك."

  
ات  أمریكیاً تقریباً. العدید من المتنزھات والغاب  50الحساسیة المفرطة، رد فعل تحسسي مھدد للحیاة، یحدث في واحد من كل 

في والیة نیویورك بعیدة عن المرافق الطبیة، ویسمح ھذا التشریع للمھنیین في متنزھات وغابات الوالیة، والتي غالباً ما تكون  
    .لألشخاص الذین لدیھم ردود فعل تحسسیة حقن إبیتفرین  بعیدة عن المرافق الطبیة، بإعطاء

   
"أن عطلة نھایة األسبوع في عید االستقالل وموسم الصیف حل علینا اآلن وبعد العزلة ، ,Jim Tediscoقال السناتور 

الھائلة التي عاشھا سكان نیویورك خالل ھذه الجائحة، فإنھم حرفیاً ومجازیاً" متشوقون"للخروج وزیارة أراضي التخیم 
لمتنزھون خرجوا بقوة. لسوء الحظ، سیكون  وحدائق الوالیة للترفیھ. المتجولون، والمخیمون، والسباحون، والصیادون، وا 

ھناك لدغات وردود فعل تحسسیة. لھذا السبب نحتاج أن یكون حراس المتنزھات وحراس الغابات وضباط شرطة الحفاظ على 
اكم  المنقذة للحیاة للمساعدة في االستجابة لرد فعل تحسسي شدید.  إنني أود أن أشكر ح حقن إبیتفرین البیئة قادرین على حیازة

على التوقیع على ھذا القانون الجدید العابر لالنتماء الحزبي الذي كنت فخوراً بتقدیمھ والذي سیضمن أن  Cuomoالوالیة 
من حراس المتنزھات المكرسین في والیة نیویورك وحراس الغابات وشرطة الحفاظ على البیئة لدیھم القدرة، إذا  700

   اء الدوریة حتى نتمكن من المساعدة في إنقاذ األرواح ." أثن اختاروا ذلك، على حمل حقن إبیتفرین
   

، "الصیف حل علینا اآلن وھو وقت رائع لالستفادة من كل Angelo Santabarbaraقال عضو مجلس شیوخ الوالیة، 
ا لالستكشاف  بینما توفر األماكن الخارجیة الرائعة مصادر ال حصر لھ .المتنزھات والمسارات الرائعة التي توفرھا والیتنا

والمغامرة، من المھم أن تظل بأمان. یمكن أن یحدث رد فعل تحسسي غیر متوقع تجاه الطعام، ولدغات الحشرات، والسعات،  
ضمان أن المتخصصین في مجال البیئة لدینا مخولون لحمل   .وقد یحتاج األشخاص الذین یسلكون المسار إلى تدخل منقذ للحیاة

    ".  قذ األرواحسین حقن إبیتفرین  واستخدام
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