للنشر فورًا2021/9/15 :

الحاكمة كاثي هوشول

تعلن الحاكمة هوشول عن جهود جديدة لزيادة التطعيمات ضد ) (COVID-19والتحضير للجرعات المعززة

 125تذكرة مجانية لمهرجان موسيقي لألفراد الذين يحصلون على أول جرعة لقاح في  #VaxtoSchoolالموقع المؤقت
سيتم تفويض  EMTsإلدارة لقاح ) ،(COVID-19مع إضافة أكثر من  2,000لقاح مرة أخرى إلى برنامج التطعيم في الوالية
يسمح لـ  50,000من فريق  EMTاألساسي بتلقي التدريب للمساعدة في زيادة معدل التطعيم في نيويورك
تواصل الوالية التواصل مع اإلدارات الصحية المحلية التي يمكن أن تساعد في تحديد مواقع التطعيم والتشجيع على
المشاركة في برنامج اللقاح المعزز
أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم عن جهود جديدة لزيادة لقاحات ) (COVID-19واالستعداد لجرعات معززة بعد موافقة
إدارة الغذاء والدواء .لمواصلة دعم تطعيم سكان نيويورك في سن المدرسة ،تتوفر مائة وخمسة وعشرون تذكرة مجانية
لمهرجان موسيقى الكرة الحاكم القادم لألفراد الذين يتلقون جرعة اللقاح األولى في  #VaxtoSchoolالموقع المؤقتمن
خالل برنامج الحوافز الجديد هذا.
وجهت الحاكمة وزارة الصحة بالوالية للسماح لفنيي الطوارئ الطبية األساسية بإدارة لقاح ) .(COVID-19يضيف هذا
على الفور أكثر من  2,000من العاملين في مجال التطعيم المدربين تدريباً كامالً إلى برنامج الوالية .سيتمكن 50,000
 EMTأساسي إضافي من تلقي التدريب المطلوب للمساعدة في إعطاء لقاح ) (COVID-19والجرعات الداعمة.
قالت الحاكمة هوشول" :حصل أكثر من أربعة من كل خمسة من سكان نيويورك البالغين على حقنة واحدة على األقل من
لقاح ) ، (COVID-19وبينما نتفوق بشكل كبير على معظم الواليات األخرى بمعدل التطعيم المرتفع ،تظل الحقيقة أن أولئك
الذين ما زالوا غير محصنين أكثر عرضة بشكل ملحوظ للتعرض ألعراض حادة وينتهي به األمر في المستشفى.اللقاح
يعمل ،ولكن فقط إذا أخذناه ،وهذا هو السبب في أننا نستخدم حوافز إبداعية لألشخاص الذين ما زالوا بحاجة إلى الحصول
على اللقاح ووضع الجريمة الالزمة للتغلب على الفيروس مرة أخرى".
يمكن إكمال التدريب المطلوب لـ  EMTsعبر اإلنترنت أو شخصيًا .ستصبح فرق الطوارئ الطبية المرخصة جهة تطعيم
معتمدة من الوالية من خالل إظهار كفاءة المهارة عبر اإلنترنت أو شخصيًا.
تستمر وزارة الصحة في العمل مع إدارات الصحة المحلية التي تعرف مجتمعاتها بشكل أفضل .خططت إدارات الصحة
المحلية لحمالت تلقيح واسعة النطاق ويمكن أن تؤدي دورًا حاسمًا في سد الفجوة في القدرات المحلية ،خاصة خالل ذروة
الطلب .حتى اآلن ،قامت إدارات الصحة المحلية بتنشيط أكثر من  200منهم لبرنامج التطعيم ضد ) .(COVID-19تُشرك
وزارة الصحة اإلدارات الصحية المحلية للوصول إلى الممارسات الطبية والعيادات ومقدمي الخدمات اآلخرين في مقاطعاتهم
لتشجيع المشاركة في برنامج التعزيز.
مؤخرًا ،أعلنت الحاكمة إطالق حملة  #VaxtoSchoolمتعددة األوجه على مستوى الوالية لدعم زيادة )(COVID-19
معدالت التطعيم بين سكان نيويورك في سن المدرسة ،مما يعزز التزام اإلدارة بجعل صحة ورفاهية الطالب والمعلمين

واألسر أولوية قصوى .كجزء من هذا الجهد ،أعلنت الحاكمة أيضًا أن مواقع التلقيح الجديدة المؤقتة لـ #VaxtoSchool
سيتم فتحها في المناطق التي تظهر فيها بيانات الرمز البريدي أن معدل التطعيم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12و
 17عامًا أقل من متوسط الوالية .سيتوفر أخصائي طبي مجتمعي في كل موقع لإلجابة على أي أسئلة قد يطرحها اآلباء
واألوصياء على سكان نيويورك في سن المدرسة Governors Ball .تبرعت بـ  125تذكرة مجانية لمهرجانهم الموسيقي
المرغوب في أيلول (سبتمبر) في جزيرة رندال كحوافز لقاح لدعم  VaxtoSchool#في الوالية جهود .التذاكر متاحة
لألفراد الذين يتلقون الجرعة األولى من لقاح ) (COVID-19في  #VaxtoSchoolالمواقع المؤقتة.
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