
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   8/2/2021 للنشر فوًرا:

 

 
وهيئة موانئ نيويورك تلقي لقاح   (MTAيعلن الحاكم كومو عن أنه سيتعين على الموظفين في هيئة نقل متروبوليتان )

 ( أو الخضوع لالختبار أسبوعيًا اعتباًرا من عيد العمال COVID-19مرض )
  

   من المقرر أن تعيد مواقع التطعيم في هيئة نقل متروبوليتان فتح أبوابها الستقبال الموظفين
  

 مواقع تطعيم أبوابها في المناطق ذات الكثافة العالية من الموظفين الحكوميين  9من المقرر أن تفتح 
  

رو م. كومو اليوم عن أنه سيُطلب من الموظفين في هيئة نقل متروبوليتان وهيئة الموانئ الذين يعملون في  أعلن الحاكم أند
( أو الخضوع لالختبار أسبوعيًا اعتباًرا من عيد العمال.  COVID-19منشآت بنيويورك الحصول على لقاح مرض )

نخفاض معدل استخدامها فتح أبوابها، بينما ستواصل  وستعيد مواقع تطعيم الموظفين فقط التي تم إغالقها مسبقًا بسبب ا
المواقع التي ظلت مفتوحة عملها. وستفتح تسعة مواقع تطعيم جديدة في المواقع التي توجد بها كثافة عالية من الموظفين 

  الحكوميين لجعل عملية تلقي اللقاح مريحة قدر اإلمكان للموظفين الذين لم يتلقوا جرعتهم حتى اآلن.
  

"يتحدث الجميع اآلن عن السياسات المتعلقة بارتداء الكمامات، لكني ال أعتقد أن سياسة ارتداء الكمامات قال الحاكم كومو: 
وأضاف، "لقد اتخذنا الخطوة األولى من خالل مطالبة   حيث إننا نحتاج إلى التحدث بشأن سياسة التطعيم". -ستكون كافية 

قاح أو الخضوع لالختبار أسبوعيًا، ونعمل على توسيع نطاق ذلك من خالل مطالبة  جميع الموظفين الحكوميين بتلقي الل
وهيئة موانئ نيويورك بالقيام بذلك أيًضا. وتتولى الوالية قيادة المسيرة، ولكن يجب أن تبدأ  نقل متروبوليتان العاملين في هيئة

في التطعيمات اإللزامية أيًضا؛ ألنه إذا بدأت أعداد  الحكومات المحلية والمدارس والمستشفيات العامة والشركات بالتفكير 
 حاالت اإلصابة في االرتفاع بسرعة، فلن نتمّكن من التراجع وسنفقد التقدم الذي أحرزناه بالفعل". 

  
 ستفتح مواقع التطعيم الجديدة أبوابها في: 

 مبنى مكتب داالس الحكومي في ووترتاون   •
 مبنى مكتب هيوز الحكومي في سيراكيوز   •
 مبنى مكتب يوتيكا الحكومي   •
 مبنى مكتب بينغهامتون الحكومي  •
 مركز إمباير ستيت بالزا   •
 مبنى مكتب إليانور روزفلت الحكومي في بوغكيبسي  •
 مبنى مكتب آدم كاليتون باول جونيور الحكومي في هارلم  •
 مبنى مكتب دوريا الحكومي في هاوبباوج   •
 وزارة العمل بوالية نيويورك في هيكسفيلي   •

  
يوليو وأعلن فيه الحاكم كومو عن أنه سيُطلب من الموظفين  28الذي ُعقد في  المؤتمر الصحفييأتي هذا المتطلب في أعقاب 

-COVIDالحكوميين والموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى في المستشفيات الحكومية تلقي لقاح مرض )
( COVIDلموظفين الذين اختاروا عدم تلقي اللقاح الخضوع الختبار مرض )( بحلول عيد العمال. وسيُطلب من ا19

 أسبوعيًا. 
  

"تمثل صحة القوى العاملة وسالمتها أولوية  قال القائم بأعمال رئيس هيئة نقل متروبوليتان والمدير التنفيذي جانو ليبر:
قصوى لدى هيئة نقل متروبوليتان. ويهدف هذا المطلب الجديد بشأن الحصول على اللقاح والخضوع لالختبار إلى ضمان  
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% تقريبًا من القوى  70وحتى اآلن، تلقى  حماية موظفينا قدر اإلمكان من متحور دلتا مع زيادة معدل التعافي في المنطقة.
بما في ذلك بعض الموظفين الذين تلقوا جرعاتهم في األحياء المجاورة لمنازلهم في الصيدليات والمواقع   -العاملة لدينا اللقاح 

المحلية األخرى. ويُعد ذلك تقدًما رائعًا ويمكننا القيام بما هو أفضل، بل ويجب أن نقوم بذلك، لصالح الصحة العامة  
 والسالمة". 

  
: "طوال فترة الجائحة، اتخذت هيئة الموانئ العديد من  فيذي لهيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي ريك كوتونقال المدير التن 

اإلجراءات لتنفيذ بروتوكوالت الصحة والسالمة التي من شأنها حماية المسافرين والموظفين. وكنا ننظر دائًما إلى الواليات 
هيئة الموانئ الجهود المبذولة لتطعيم الموظفين، وسنتشاور بعناية  للحصول على التوجيه، وهذا ما نفعله اآلن. وستضاعف

 مع القادة في جميع نقابات هيئة الموانئ بشأن خطط تنفيذ برنامج االختبار األسبوعي".  
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