
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  16/8/2021  للنشر فوًرا:

 

 

العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد )  (  COVID-19يعلن الحاكم كومو عن إصدار أمر بتطعيم 
  

للمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية طويلة األجل تتطلب سياسة لضمان تطعيم   16أصدرت إدارة الصحة أوامر القسم  
 جميع الموظفين  

  
 سبتمبر   27الجرعة األولى مطلوبة بحلول 

  
 تصرح إدارة الصحة بإعطاء جرعة ثالثة لسكان نيويورك الذين يعانون من نقص المناعة  

  
أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في والية نيويورك، بما في ذلك العاملين في 

(، بما في ذلك دور رعاية المسنين  long-term care facilities LTCFالمستشفيات ومرافق الرعاية طويلة األجل )
 27( بحلول يوم اإلثنين  COVID-19ورعاية البالغين وغيرها من أماكن الرعاية الجماعية، سيطلب منهم التطعيم ضد )

ودور رعاية المسنين    LTCFالتي تطلب من جميع المستشفيات و 16ستصدر إدارة الصحة بالوالية أوامر القسم  سبتمبر.
يذ سياسة تفرض تطعيمات الموظفين، مع استثناءات محدودة ألولئك الذين لديهم أسباب دينية أو طبية. حتى اآلن، إعداد وتنف

٪ من العاملين بمرافق رعاية  74تقريبًا، و   450,000٪ من العاملين بالمستشفيات في الوالية البالغ عددهم  75أكمل 
٪ من العاملين بدور رعاية المسنين في الوالية البالغ عددهم  68وتقريبًا،   30,000البالغين في الوالية البالغ عددهم  

 تقريبًا، سلسلة اللقاحات الخاصة بهم. تم إطالع إدارة نائبة الحاكم كاثي هوشول قبل اإلعالن.   145,500
  

( كمينًا لنيويورك العام الماضي، تصرف سكان نيويورك، بينما نفت COVID"عندما نصبت جائحة )قال الحاكم كومو: 
ة اليومية  زادت حاالت اإلصاب  --اآلن، ينتشر متحور دلتا في جميع أنحاء البالد وعبر نيويورك   الحكومة الفيدرالية المشكلة.

بالمائة من حاالت اإلصابة األخيرة في والية   80، وأكثر من  ٪ خالل األسابيع الستة الماضية1000الجديدة بأكثر من  
نيويورك مرتبطة بمتحور دلتا. علينا التحرك مجددًا اآلن إليقاف االنتشار. قاد أبطال الرعاية الصحية لدينا المعركة ضد  

هم لقيادة المعركة بين المتحور واللقاح. طالما اتبعنا العلم، ونفعل ذلك مرة أخرى اليوم، بهذه  الفيروس، ونحن اآلن بحاجة إلي
حثثت بشدة   التوصيات المقدمة من الدكتور زوكر وخبراء الصحة بالوالية وعلى النطاق الفيدرالي. لكن، علينا فعل المزيد.

ح فقط، كما حثثت المناطق التعليمية على فرض التطعيمات  الشركات الخاصة على تنفيذ سياسات قبول الحاصلين على اللقا
لن تفرض الشركات الخاصة أمًرا باللقاح ما لم    --للمعلمين. لن يحدث أي منهما دون أن تفرض الوالية اإلجراءات قانونيًا  

 انوني."  يفرض القانون ذلك، وستتردد المناطق التعليمية المحلية في اتخاذ هذه القرارات الصعبة دون توجيه ق
  

( لسكان نيويورك الذين يعانون من  COVID-19أعلن الحاكم كومو أيًضا أن إدارة الصحة صرحت بجرعة ثالثة من لقاح )
يمكن   ( األسبوع الماضي.CDCضعف في جهاز المناعة، وفقًا لتوصية مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )

يوًما من االنتهاء من سلسلة اللقاحات المكونة من جرعتين، اعتباًرا   28ثة بعد  لسكان نيويورك المؤهلين تلقي جرعتهم الثال
 من اآلن.  

  
( حاليًا بأن يتلقى األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بشكل متوسط إلى شديد جرعة إضافية، بما في  CDCتوصي )

 ذلك األشخاص الذين:  

 كانوا يتلقون عالًجا نشطًا للسرطان سواًء لألورام أو سرطانات الدم؛   •

 أجروا عملية زرع عضو ويتناولون أدوية لتثبيط جهاز المناعة؛   •
 أجروا عملية زرع خاليا جذعية خالل العامين الماضيين أو يتناولون أدوية لتثبيط جهاز المناعة؛   •
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 آلدريك(؛  -يعانون من نقص المناعة األولية المتوسط أو الشديد )مثل متالزمة دي جورج، أو متالزمة فيسكوت •
 عدوى فيروس نقص المناعة البشرية المتقدمة أو غير المعالجة؛  يعانون من   •
يخضعون للعالج النشط بجرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات، أو العالج الكيميائي للسرطان الذي يسبب تثبيط   •

 المناعة الشديد، أو األدوية األخرى التي قد تثبط االستجابة المناعية.  

ع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم حول ما إذا كان الحصول على جرعة إضافية  يجب على سكان نيويورك التواصل م
 مناسبًا لهم في هذا الوقت. 

  
"بينما أحرزنا تقدًما هائالً في تطعيم سكان نيويورك، إال إن  قال مفوض إدارة الصحة بوالية نيويورك الدكتور هوارد زوكر:  

هذه الجائحة لم تنته بالمرة، ويجب عمل المزيد. تخبرنا البيانات والعلوم أن تطعيم المزيد من األشخاص في أسرع وقت 
ف روتيننا اليومي.  ممكن هو أفضل طريقة للحفاظ على سالمة الناس، ومنع حدوث المزيد من الطفرات، وتمكيننا من استئنا

سيساعد هذا األمر في سد فجوة التطعيم وتقليل انتشار متحور دلتا. أود أن أشكر جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية  
 في والية نيويورك على التقدم مرة أخرى وإطالع واليتنا أن التطعيم آمن وسهل واألهم من ذلك أنه فعال."  

  
أغسطس وأعلن فيه أنه سيُطلب من الموظفين في هيئة    2الذي صدر في  عالن الحاكم كوموتأتي هذه الخطوات في أعقاب إ

( بحلول عيد  COVID-19وهيئة موانئ نيويورك العاملين في مرافق نيويورك تلقي لقاح مرض )  (MTAالنقل الحضري )
ة والموظفين الذين يتعاملون بشكل  يوليو الذي أعلن فيه أنه سيُطلب من موظفي الوالي  28العمال، ووإعالنه الذي صدر في 

( بحلول عيد العمال. وسيُطلب من موظفي  COVID-19مباشر مع المرضى في المستشفيات الحكومية تلقي لقاح مرض )
 ( أسبوعيًا.  COVIDالوالية الذين اختاروا عدم تلقي اللقاح الخضوع الختبار مرض )
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