
 
 الحاكم أندرو م. كومو  12/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

   يعلن الحاكم كومو عن توقف العمل في أربعة مواقع للتطعيم الجماعي كجزء من تقليص الحجم المستمر
   

الدولي،  من المقرر توقف العمل في المواقع الموجودة في مركز المؤتمرات والمناسبات في نياجارا فولز، ومطار بالتسبرج 
  يوليو 19ومعهد جامعة نيويورك للعلوم التطبيقية في يوتيكا، وجزيرة جونز بيتش اعتباًرا من 

   
  يوليو 14سينتقل الموقع الموجود في أرض معارض والية نيويورك اعتباًرا من يوم األربعاء الموافق 

   
المنخفضة، والشراكة مع دوائر الصحة المحلية ومقدمي  ستواصل الوالية التركيز على المجتمعات ذات معدالت التطعيم 

   الخدمات وقادة المجتمع
   

المستمر الذي   تقليص الحجم أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن توقف العمل في أربعة مواقع للتطعيم الجماعي كجزء من 
سيتيح للوالية التركيز على جهود التطعيم المحلية. وكجزء من تقليص الحجم الذي أعقب تحقيق أهداف المراحل األساسية التي  

(، سيتوقف العمل في المواقع الموجودة في مركز  COVID-19سمحت للوالية برفع القيود المفروضة بسبب مرض )
ؤتمرات والمناسبات في نياجارا فولز، ومطار بالتسبرج الدولي، ومعهد جامعة نيويورك للعلوم التطبيقية في يوتيكا،  الم

باإلضافة إلى ذلك، أعلن الحاكم عن انتقال موقع  يوليو. 19وجزيرة جونز بيتش بعد تلقي التطعيمات في يوم االثنين الموافق 
رض في والية نيويورك من مركز المعارض إلى مركز الفنون واألثاث اعتباًرا من  التطعيم الجماعي الموجود في أرض المعا

   يوليو. 14يوم األربعاء الموافق 
   

على مدار األسابيع واألشهر، سيتم إيقاف عدد من المواقع اإلضافية كجزء من تقليص الحجم اإلستراتيجي بناًء على الطلب  
والقرب من مواقع التطعيم األخرى والجهود األخرى المركزة محليًا. ويعكس االنتقال خطة الوالية لتركيز الموارد في  

من المتوسط على مستوى الوالية من خالل التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين   المناطق التي يكون فيها معدل التطعيم أقل
    وأعضاء المجتمع والشركاء.

    
"مع استمرار جهودنا المبذولة في وصول التطعيمات إلى جميع أنحاء الوالية، فإننا نواصل استهداف  قال الحاكم كومو: 

د من كل الوسائل المتاحة لدينا حتى يصل اللقاح إلى جميع سكان والية  المجتمعات التي تقل فيها معدالت التطعيم، ونستفي
نيويورك". وأضاف، "تماشيًا مع هذه اإلستراتيجية، تستمر عملية تقليص حجم مواقع التطعيم الجماعي على النحو المقرر،  

جرعات اللقاح والتخلص من هذا   ونقوم بنقل الموارد إلى األماكن األكثر احتياًجا بحيث يمكننا تزويد السكان بالمزيد من 
   الفيروس نهائيًا".

 
لتحديد المواعيد والتحقق من توفر اللقاح في  Am I Eligible يتم تشجيع سكان نيويورك على االستمرار في استخدام أداة

تواصل جميع المواقع المفتوحة تقديم التطعيمات دون تحديد موعد لجميع األفراد   التطعيم الجماعي التي تديرها الدولة. مواقع
  المؤهلين.

   
الطالع سكان نيويورك على توزيع   ((COVID-19)لوحة تتبع لقاح مرض ) Vaccine Tracker-COVID 19 تتوفر 

( وتشتمل على بيانات التطعيم حسب الرمز البريدي. تطلب وزارة الصحة بوالية نيويورك من COVID-19لقاح مرض )
ساعة؛ ويتم تحديث بيانات   24( في غضون COVID-19منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )

 إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم في الوالية.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-mass-vaccination-sites-begin-downscaling
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank


بإمكان سكان نيويورك الذين يشكون بوجود احتيال في عملية توزيع اللقاح االتصال على الرقم المجاني  
833-VAX-SCAM (833-829-7226)  أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى إدارة صحة الوالية

سيوجه موظفو الخط الساخن الشكاوى إلى وكاالت   .h.ny.govSTOPVAXFRAUD@healt على
التحقيق المناسبة لضمان عدم استغالل سكان نيويورك، ألن الوالية تعمل على تطعيم السكان المؤهلين 

  بالكامل.

   

  ### 
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 إلغاء االشتراك
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