
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   28/7/2021 للنشر فوًرا:

 

 

يعلن الحاكم كومو عن أنه سيتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يتعاملون مع المرضى في المستشفيات  
 ( بحلول عيد العمال COVID-19الحكومية، الحصول على لقاح مرض )

  
(، COVID-19عامل تقريبًا الحصول على لقاح مرض ) 130,000سيتعين على كل العاملين في الوالية البالغ عددهم 

بينما سيتعين على العاملين في الوالية الذين لن يتلقوا اللقاح الخضوع لالختبار؛ علًما بأن والية نيويورك تعمل مع 
 النقابات لتنفيذ هذا المتطلب بشكل عادل وسريع  

  
( وإنهاء قيود الترخيص COVID-19يناشد الحاكم إدارة الغذاء والدواء بتسريع إجراءات االعتماد النهائي للقاح مرض )

 الستخدامه في حاالت الطوارئ 
  

 يناشد الحاكم الحكومات المحلية بمطالبة كل الموظفين بالحصول على اللقاح أو الخضوع لالختبار 
  

  
اليوم عن أنه سيتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع المرضى في   أعلن الحاكم أندرو م. كومو

ولن يتوفر لديهم خيار الخضوع  ( بحلول عيد العمال. COVID-19المستشفيات الحكومية الحصول على لقاح مرض )
لالختبار عوًضا عن الحصول على اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع المرضى بشكل مباشر. 

شخص الحصول على لقاح   130,000وأعلن الحاكم أيًضا عن أنه سيتعين على كل الموظفين في الوالية البالغ عددهم  
يد العمال. بينما سيتعين على الموظفين في الوالية الذين لم يتلقوا اللقاح الخضوع الختبار ( بحلول عCOVID-19مرض )
 ( أسبوعيًا. وتعمل والية نيويورك مع النقابات الحكومية لتنفيذ المتطلب بسرعة وبشكل عادل.  COVID-19مرض )

  
( في جميع  COVID-19ة للتغلب على جائحة )"أظهر سكان والية نيويورك تفانيًا كبيًرا ومرونة هائلقال الحاكم كومو: 

وأضاف، "لذلك نحن   أنحاء الوالية، لكن معدالت الحصول على اللقاح ال تواكب متحور دلتا ونحن بحاجة إلى التحرك اآلن".
 نطالب جميع العاملين في المستشفيات الحكومية ويتعاملون مع المرضى بالحصول على اللقاح. وتمضي والية نيويورك قدًما

في جهودها المبذولة فيما يتعلق بالتعطيم وتطالب كل العاملين في الوالية بالحصول على جرعتهم أو الخضوع لالختبار 
أسبوعيًا، ونتطلع للعمل مع إخواننا وأخواتنا في الحركة العمالية لتنفيذ هذا المتطلب بسرعة وبفعالية بحلول عيد العمال.  

ية قيادة الطريق طوال هذه األزمة الكبيرة، لذلك دعونا جميعًا نحصل على اللقاح وننقذ وتولى أبطالنا في مجال الرعاية الصح
 أرواحنا ونتغلب على هذا الوحش نهائيًا". 

  
يناشد الحاكم أيًضا إدارة الغذاء والدواء لتسريع إجراءات االعتماد النهائي للقاح وإنهاء قيود الترخيص الستخدامه في حاالت  

شد الحاكم كومو الحكومات المحلية بمطالبة كل الموظفين بالحصول على اللقاح أو الخضوع لالختبار  الطوارئ. كما ينا
بحلول عيد العمال. وفي حالة استمرار زيادة أعداد المصابين، يتعين أيًضا على المناطق التعليمية في المناطق المتأثرة 

 مراعاة اتخاذ إجراءات إضافية.  
  

 ات الحكومية ما يلي: تتضمن المراكز والمستشفي
  

 جامعة والية نيويورك في ستوني بروك  •
 جامعة والية نيويورك في المنطقة الشمالية من الوالية   •
 جامعة والية نيويورك في المنطقة الجنوبية من الوالية   •



 

 

 في ستوني بروك   Long Island Veterans Homeدار  •
   Helen Hayes Hospitalمستشفى  •
 كلية علم البصريات في جامعة والية نيويورك   •
 في مونتروز    Veterans Homeدار  •
 في سانت ألبانز   Veterans Homeدار  •
 في أكسفورد   Veterans Homeدار  •
 في باتافيا   Veterans Homeدار  •

 
لتي تنخفض فيها تواصل والية نيويورك جهودها في تعزيز وتوسيع نطاق الحصول على اللقاح، ال سيما في المجتمعات ا

مليون دوالر أمريكي من ميزانية والية  15يوليو، أعلن الحاكم كومو عن تخصيص  26معدالت متلقي اللقاح. وفي 
(.  COVID-19نيويورك لتعزيز توفير اللقاحات في المجتمعات بجميع أنحاء الوالية التي تضررت بشدة بسبب جائحة )

نطاق التثقيف العام، وتعزيز جهود التوعية المستمرة عبر مختلف المجتمعات.  ستستخدم األموال لتعزيز االتصال، وتوسيع 
 يحث سكان نيويورك في جميع أنحاء الوالية على الحصول على اللقاح.  إعالن جديد وأعلن الحاكم أيًضا عن 

 
( المصّرح بها لالستخدام في حاالت الطوارئ في الواليات المتحدة أنها فعالة COVID-19أثبتت جميع لقاحات مرض )

للغاية من حيث الوقاية من هذا المرض الخطير والحد من دخول المستشفيات لتلقي العالج وانخفاض حاالت الوفاة بسبب 
من إدارة الغذاء والدواء قوية حتى ضد السالالت الجديدة، بما في  (. وتظل فعالية اللقاحات الُمعتمدةCOVID-19مرض )
. أولئك الذين لم  B.1.617.2مثل المتحور دلتا الذي ظهر في الهند، والمعروف أيًضا بـ  المتحورات المثيرة للقلق ذلك ضد 

حة بوالية نيويورك إلى يحصلوا على اللقاح هم أكثر عرضة لإلصابة بمرض خطير، وهذا هو السبب الذي يدفع وزارة الص
 حث جميع سكان نيويورك المؤهلين للحصول على التطعيم في أقرب وقت ممكن. 
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