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الحاكم أندرو م .كومو

يعلن الحاكم كومو عن تخصيص  15مليون دوالر لتعزيز التطعيم في المجتمعات المتضررة بشكل غير متناسب من جائحة
()COVID-19

تم منح  5.5مليون دوالر إلى االتحاد اإلسباني ،و 5.5مليون دوالر التحاد وكاالت الرعاية االجتماعية البروتستانتية،
ومليون دوالر الئتالف الهجرة في نيويورك ،ومليون دوالر لالتحاد اآلسيوي األمريكي ،ومليون دوالر لمركز تشارلز بي
وانغ المجتمعي ،ومليون دوالر لمركز الصحة المجتمعية ()APICHA
ً
أمواال لتعزيز االتصال ،وتوسيع نطاق التثقيف العام ،وتعزيز جهود التوعية المستمرة
تخصص
إعالن جديد يحث سكان نيويورك على نطاق الوالية على تلقي اللقاح
أعلن الحاكم أندرو م .كومو اليوم تخصيص  15مليون دوالر من ميزانية والية نيويورك لتعزيز التطعيم في المجتمعات
على الوالية التي تضررت بشدة من جائحة ( .)COVID-19ستستخدم األموال لتعزيز االتصال ،وتوسيع نطاق التثقيف
العام ،وتعزيز جهود التوعية المستمرة عبر مختلف المجتمعات.
أعلن الحاكم أيضا عن إعالن جديد يحث سكان نيويورك على نطاق الوالية على تلقي اللقاح.
قال الحاكم كومو" :كشف ( ) COVID-19عن أوجه عدم المساواة طويلة األمد في مجتمعنا ،ورأينا ما يدل على ذلك في كل
من معدالت اإلصابة ومعدل التطعيم في المجتمعات التي تضررت بشدة من الفيروس" ".تعمل نيويورك على بذل كل ما في
وسعها لحقن الجرعات في األذرع ،وسيساعدنا تمويل الميزانية هذا على توجيه جهود التوعية في المجتمعات األكثر ضعفا
في الوالية ،للتأكد من أن الجميع قادر على الحصول على اللقاح .أحرزنا تقدما مذهال في مكافحة ( ،)COVID-19ولكن ما
زال هناك المزيد من العمل ،وسيساعدنا هذا في حماية المجتمعات على نطاق الوالية".
سيخصص التمويل إلى المنظمات اآلتية .ستستخدم بعض المجموعات التمويل للتعاقد من الباطن مع المنظمات التي تخدم
المجتمعات المستهدفة.
•

•

االتحاد اإلسباني 5.5 :مليون دوالر للتثقيف والتوعية بلقاح ( ،)COVID-19وإدارة الحاالت ،وإنشاء مواقع
للتطعيم والتثقيف المجتمعي .وسيشمل ذلك جهودا تسويقية واسعة النطاق ،وطرق األبواب في المباني ذات الكثافة
السكانية العالية من السكان المسنين ،والمترجمين لمواد التوعية ،وتحديد العوائق التي قد تحد من وصول
المجتمعات الملونة إلى اللقاح ،ووسائل التواصل االجتماعي ،واالستفادة من شبكة مكونة من أكثر من  65منظمة
مجتمعية التينية موثوق بها على نطاق الوالية .سيستفيد االتحاد من موظفيه والمنظمات غير الربحية المجتمعية
لنشر شبكة من مديري الحاالت ثنائيي اللغة /ثنائيي الثقافة واألخصائيين االجتماعيين لتوفير الكشف المسبق
واإلجابة عن األسئلة ،من بين جهود أخرى .سيعمل أيضا على تدريب ونشر وتمكين شبكته الحالية من المنظمات
المجتمعية لتكون بمثابة مراكز شاملة حول التثقيف المجتمعي عن ( ،)COVID-19وكلما أمكن ذلك ستكون بمثابة
مواقع للتطعيم بالتعاون مع سلطات الوالية والسلطات الصحية.
وكاالت الرعاية االجتماعية البروتستانتية 5.5 :مليون دوالر للمجتمع الشعبي والتوعية المباشرة على مستوى
الوالية والتثقيف العام حول التطعيم ضد ( .)COVID-19سيجري اتحاد وكاالت الرعاية االجتماعية البروتستانتية
( )FPWAقاعات بلدية لتدريب المدربين على مستوى الوالية ،وتقدم منحا إلى عدد  40إلى  60من المنظمات

•

•

المجتمعية ودور العبادة والمنظمات االجتماعية ووكاالت الخدمات اإلنسانية التي مقرها مدينة نيويورك في المناطق
األكثر احتياجا لدعم التوعية والتثقيف والوصول إلى المساعدة بخصوص ( .)COVID-19ستقوم المنظمة أيضا
بالتواصل المباشر مع المجتمعات السوداء ،بما في ذلك المكالمات الهاتفية الحية والرسائل النصية .أوال ،ستطلق
حملة إعالمية مستهدفة مدفوعة ،تشمل اإلعالنات عبر اإلنترنت وجهود التنظيم.
ائتالف الهجرة في نيويورك :مليون دوالر لتوفير معلومات دقيقة وفنية ومصممة خصيصا عن مرض
( ) COVID-19واللقاحات مباشرة للمجتمعات ومن خالل المنظمات األعضاء .ستطور منظمة ائتالف الهجرة في
نيويورك ( )NYICموارد موجهة للمجتمع تتناول أحدث م عايير التأهيل ومعلومات الصحة العامة ونقاط الوصول
إلى اللقاح .ستنسق المنظمة أيضا الموارد المحلية مثل مقدمي لقاحات ( )COVID-19واألنفلونزا أو الصيدليات
ومخازن الطعام وخدمات الرعاية الصحية إلنشاء برامج إحالة يمكن الوصول إليها وموثوق بها لمشاركتها مع
أفراد المجتمع على نطاق الوالية .كما ستجري فعاليات تثقيفية مجتمعية إقليمية على نطاق الوالية ،وندوات عبر
اإلنترنت حول محتوى خاص بمرض (.)COVID-19
االتحاد اآلسيوي األمريكي ،ومركز تشارلز بي وانغ المجتمعي ،ومركز الصحة المجتمعية ( :)APICHAمليون
دوالر لكل منها لل شراكة مع المنظمات المجتمعية والمدنية التي تخدم المجتمعات اآلسيوية في والية نيويورك مع
التواصل مع أفراد المجتمع الذين يصعب الوصول إليهم ،بما في ذلك كبار السن الذين يالزمون بيوتهم،
والمهاجرون غير المسجلين ،والعائالت محدودة اللغة اإلنجليزية .ستنسق المنظمات مواد التدريب والتوعية ،وال
سيما تنسيق ترجمة المواد ،والتنسيق مع الدولة والشركاء فيما يتعلق بجدولة اللقاحات ،ومساعدة المنظمات في
استراتيجيات التوعية الخاصة بهم.

قالت رئيسة االتحاد اإلسباني ومديرته التنفيذية فرانكي ميراندا" :أدت جائحة ( )COVID-19إلى تفاقم أوجه عدم المساواة
طويلة األمد في مجتمعنا  -ال سيما داخل المجتمعات الملونة في جميع أنحاء والية نيويورك .كان االتحاد اإلسباني في
الخطوط األمامية منذ اليوم األول لألزمة الصحية لخدمة مجتمعنا وضمان الوصول إلى الخدمات والمعلومات المهمة .مع
استمرار رؤية األشخاص ال ملونين يتأخرون من حيث معدالت التطعيم ،نتخذ إجراءات فورية لضمان الوصول العادل إلى
اللقاحات لجميع مجتمعات نيويورك .أشكر الحاكم كومو على قيادته في إنشاء هذه المبادرة الضرورية  -يعتبر مبلغ الـ 15
مليون دوالر هذا حيوي للغاية إلزالة الحواجز أمام سكان نيويورك من خالل التثقيف باللقاحات والتوعية وخدمة المناطق
األكثر احتياجا".
قالت رئيسة وكاالت الرعاية االجتماعية البروتستانتية ومديرتها التنفيذية جينيفر جونز أوستن" :يركز هذا التمويل الجديد
للمنظمات المجتمعية في جميع أنحاء نيويورك ،برعاية الحاكم كومو ،على توسيع جهودنا للتأكد من أن الجميع على دراية باللقاح
ويتمكنون من الوصول إليه بسهولة ،ألن األبحاث تظهر أن الغالبية العظمى من أولئك الذين يموتون من ( )COVID-19اليوم
غير مطعمين .ستحصل المنظمات المحلية التي لها صالت عميقة في المجتمعات األكثر تضررا من الجائحة ،أي المجتمعات
الملونة وذوي الدخل المنخفض ،على الدعم المالي الذي يحتاجونه لتوفير معلومات دقيقة حول اللقاح حتى يتمكن الناس من اتخاذ
قرارات جيدة بأنفسهم بشأن ص حتهم .لن يؤدي هذا الجهد فقط إلى استعادة الصحة والسالمة لجميع سكان نيويورك ،ولكنه
ضروري أيضا لضمان انتعاش قوي وشامل لواليتنا".
قال المدير التنفيذي الئتالف الهجرة في نيويورك مراد عواوده" :التطعيم هو آخر الجهود الحاسمة التي نحتاج إلى بذلها
لهزيمة ( ) COVID-19إلى األبد ،ولكن ال تأخذ جميع المجتمعات اللقاح بنفس المعدالت .إعالن الحاكم كومو عن مبلغ 15
مليون دوالر لتحسين التثقيف والتوعية بفوائد التطعيم هو جهد حيوي نحتاجه لنشر المعلومات .سيساعد هذا التمويل المنظمات
المجتمعية ذات الشبكات المحلية على الوصول إ لى سكان نيويورك الذين لم يأخذوا اللقاح بعد ،وجعلهم يتلقونه .أشكر الحاكم
على جهوده نيابة عن المجتمعات المحرومة وأتطلع إلى رؤية نيويورك أكثر صحة وأمانا نتيجة لهذه الجهود الجديدة".
قالت المديرة التنفيذية لالتحاد اآلسيوي األمريكي جو-آن يو" :سيؤدي هذا التمويل الجديد للمنظمات المجتمعية في نيويورك،
برعاية الحاكم كومو ،إلى تحسين قدرتنا على نشر المعلومات حول فوائد التطعيم في بعض المجتمعات األكثر ضعفا في الوالية.
أحرزنا تقدما هائال في تطعيم سكان نيويورك ضد ( ،)COVID-19لكن العديد من المجموعات النائية هم بالتحديد أولئك الذين
تضرروا بشدة من الفيروس في المقام األول .تسعدني رؤية إنفاق هذا التمويل على المنظمات المهمة ،وأتطلع إلى رؤيتهم
يرفعون معدالت التطعيم من خالل تنسيق موارد األحياء للوصول إلى سكان نيويورك وتثقيفهم في واليتنا".

قالت الرئيسة التنفيذية لمركز الصحة المجتمعية ( )APICHAتيريز ر .رودريغيز" :كل من هذه المنظمات مناسبة بشكل
فريد للوصول إلى المجتمعات األكثر تضررا من جائحة ( .)COVID-19سيوفر مبلغ  15مليون دوالر هذا موارد حيوية
لتقليل الفوارق الصحية على نطاق الوالية .رأى الحاكم كومو منذ اليوم األول أنه سيكون هناك تفاوتات في معدالت التطعيم
في مجتمعات نيويورك المختلفة .هذا التبصر يسمح لنا بمعالجة هذه المشكالت مباشرة .أشعر بالفخر وتشرفني مشاركة والية
نيويورك لتثقيف جميع سكان نيويورك حول فوائد التطعيم .نشيد برؤية الحاكم واعترافه بمدى وصول وتأثير المنظمات
المجتمعية ومراكز الصحة المجتمعية .إن توفير موارد مستدامة للمنظمات التي تقدم الخدمات تاريخيا للمجتمعات المتنوعة
ثقافيا والتي يصعب الوصول إليها يعزز حملة التطعيم في والية نيويورك".
قال الرئيس التنفيذي لمركز تشارلز بي وانغ المجتمعي كوشال شاال" :مع تلقي المزيد والمزيد من سكان نيويورك للتطعيم
ضد ( ،)COVID-19أصبح من الواضح بشكل متزايد أن بعض المجتمعات األكثر تضررا من الفيروس تحصل أيضا على
التطعيم بمعدالت منخفضة .سيساعد مبلغ  15مليون دوالر في هذا اإلعالن المنظمات المهمة ذات الجذور العميقة في
المجتمع على الوصول إلى سكان نيويورك الذين ما زالوا لم يحصلوا على جرعاتهم وإحضارهم إلى بر األمان .قاد الحاكم
كومو الطريق للتأكد من حصول المجتمعات المحرومة على اللقاح من خالل إنشاء مواقع مؤقتة على نطاق الوالية،
وتخصيص هذا التمويل هو الخطوة المنطقية التالية لألمام في هذا الجهد المستمر".
يعد هذا التمويل جزءا من الجهود المستمرة لوالية نيويورك لتعزيز لقاح ( ،)COVID-19مع التركيز بشكل خاص على
المجتمعات ذات معدالت التطعيم المنخفضة والمجتمعات األكثر تضررا من الفيروس .يوم  18يونيو ،أعلن الحاكم عن
فتح تسعة مواقع تطعيم مؤقتة جديدة في مواقع التصويت المبكر أو بالقرب منها ،مع التركيز على المناطق التي تظهر بيانات
الرموز ال بريدية أن معدل التطعيم بها أقل من المتوسط على مستوى الوالية .أصبحت هذه المواقع ممكنة من خالل شراكات
مع الحكومات المحلية والشركاء الطبيين ،وتهدف إلى جعل اللقاح متاحا ويمكن الوصول إليه في المناطق األكثر احتياجا .يوم
 17يونيو ،أعلن الحاكم عن فتح  12موقع تطعيم مؤقت جديد في المناطق التي تظهر بيانات الرموز البريدية أن معدل
التطعيم بها أقل بكثير من المتوسط على مستوى الوالية.
نشأ هذا التمويل والعمل مع مجموعات المجتمع من التوصيات التي قدمتها فرقة العمل المعنية بإنصاف اللقاحات بنيويورك.
جعل الحاكم كومو التوزيع العادل والمنصف للقاح ( )COVID-19أولوية قصوى منذ بداية هذه العملية .في أواخر عام
 ،2020أعلن الحاكم إطالق فرقة العمل ،برئاسة سكرتيرة الوالية روسانا روسادو ،ورئيس الرابطة الوطنية الحضرية
ومديرها التنفيذي مارك مولاير ،والرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيلث فيرست ( )Healthfirstبات وانغ .منذ إنشائها،
واصلت فرقة العمل عملها لضمان عدم تخلف المجتمعات الضعيفة والمحرومة من خالل كسر الحواجز التي تحول دون
التطعيم وضمان التوزيع العادل للقاح على نطاق الوالية.
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