
 
 الحاكمة كاثي هوشول   9/15/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  تعلن الحاكمة هوشول عن سلسلة من متطلبات األقنعة العالمية لحماية سكان نيويورك وسط انتشار متغير دلتا
  

أغطية الوجه مطلوبة اآلن في منشآت رعاية األطفال التي تنظمها الدولة لألطفال من سن عامين فما فوق، وجميع  
  الموظفين والزوار

  
توجه البرامج السكنية المجمعة التي يتم تشغيلها أو ترخيصها أو اعتمادها أو الموافقة عليها من قبل مكتب خدمات 

  األطفال والعائلة لطلب أقنعة لجميع الموظفين والمقيمين
  

مكتب  توجه البرامج والمرافق المرخصة أو المسجلة من قبل مكتب الصحة العقلية، ومكتب خدمات ودعم اإلدمان، و
  األشخاص ذوي اإلعاقات التنموية، ومكتب المساعدة المؤقتة والمتعلقة باإلعاقة لطلب ارتداء األقنعة

  
  تنطبق متطلبات القناع بغض النظر عن حالة التطعيم

  
تا أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم عن سلسلة من متطلبات األقنعة العامة المصممة لحماية سكان نيويورك من متغير دل

  على مستوى الوالية. (COVID-19)شديد العدوى والطفرة األخيرة في إصابات 
  

يسري المتطلب على مراكز رعاية األطفال المرخصة والمسجلة لدى مكتب والية نيويورك لخدمات األطفال واألسرة، 
وبرامج رعاية األطفال الجماعية لألسرة المنزلية، وبرامج رعاية األطفال بعد المدرسة، والبرامج الجماعية الُمسج َّلة المعفاة 

فيذ الئحة القناع في برامج رعاية الطفل االتساق بين أطفال برنامج رعاية األطفال  قانوًنا أثناء ساعات التشغيل. سيوفر تن
  وأطفال المدارس، وكثير منهم غالًبا ما يتشاركون في نفس المباني.

  
 ستنطبق متطلبات غرتداء األقنعة الجديدة أيًضا على البرامج والمرافق المجمعة المرخصة أو المسجلة أو المشغلة أو المعتمدة

من قبل مكتب الصحة العقلية، ومكتب خدمات اإلدمان والدعم، ومكتب األشخاص ذوي اإلعاقات التنموية، ومكتب خدمات  
األطفال واألسرة ومكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة اإلعاقة. وهذا يشمل على سبيل المثال ال الحصر، البرامج السكنية  

مرضى الداخليين والخارجيين، وبرامج تعاطي المخدرات، وبرامج احتجاز  والنهارية المعتمدة، ومرافق الصحة العقلية لل
األحداث، ومرافق إقامة األحداث، وبرامج رعاية التبني المجمعة، والشباب الهاربين والمشردين، والعنف المنزلي وبرامج 

  النظر عن حالة التطعيم. المأوى األخرى. تنطبق هذه المتطلبات على أي شخص قادر طبًيا على تحمل ارتداء قناع، بغض
  

"مع تزايد متغير دلتا، فإن طلب ارتداء األقنعة في مرافق رعاية األطفال التي تنظمها الدولة والصحة  قالت الحاكمة هوشول: 
العقلية وتعاطي المخدرات هو جزء أساسي من استراتيجيتنا األوسع إلبطاء انتشار الفيروس، وإعادة فتح اقتصادنا بأمان، 

عاًما والذين لم يكونوا مؤهلين بعد   12ة األفراد المعرضين للخطر من سكاننا. بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن وحماي
. يضمن متطلب القناع الجديد أن األطفال في مرافق  (COVID-19)للتطعيم، فإن األقنعة هي أفضل خط دفاع ضد عدوى 

  طفال في مدارسنا".رعاية األطفال لدينا يتلقون نفس الحماية مثل األ
  

يؤدي مطلب القناع الجديد في مرافق رعاية األطفال إلى امتثال والية نيويورك إلرشادات المراكز الفيدرالية لمكافحة  
األمراض والوقاية منها الصادرة في تموز )يوليو( والتي توصي بارتداء األقنعة في الداخل لتشمل أي شخص يبلغ من العمر 

كما أنه يجلب مرافق رعاية األطفال بما  أو قادر طبيًا على ارتداء قناع. (COVID-19)عامين أو أكثر لم يتم تطعيمه ضد 
  يتماشى مع متطلبات ارتداء األقنعة في المدرسة المعلنة في اليوم األول للحاكمة هوشول في منصبها.



  

ت العمرية. نظًرا ألن األطفال  نظًرا ألن متغير دلتا شديد القابلية لالنتقال، فقد حدثت زيادات كبيرة في الحاالت في جميع الفئا
عاًما ليسوا مؤهلين بعد لتلقي اللقاح، فقد حدثت زيادات كبيرة في الحاالت بين األطفال، مما يترجم  12الذين تقل أعمارهم عن 

  المهم. إلى ارتفاع أعداد الحاالت الخطيرة. ستساعد تدابير الحماية اإلضافية في الحفاظ على أمان أطفال نيويورك في هذا الوقت

   
"لقد سمعنا من العديد من اآلباء والمقيمين في أماكن التجمع أن الوالية تتطلب إخفاء شيال جيه بول:  OCFSقالت مفوضة  

ألن برامج رعاية األطفال والتجمعات السكنية لن تتطلب هذه الحماية بدون شرط الدولة. نريد أن نبقي جميع األطفال 
سكن الجماعي، في مأمن من انتشار العدوى  والموظفين في برامج رعاية األطفال، وكذلك الموظفين والمقيمين في برامج ال

وارتداء القناع هو أفضل وسيلة لدينا لتحقيق ذلك. يرغب األطفال في أن يكونوا مثل البالغين من حولهم وسوف يتكيفون  
  بسهولة مع متطلبات ارتداء األقنعة ".

  
يطرة على انتشار العدوى ومنع  "من الواضح أن األقنعة تساعد في الس ، الدكتورة آن سوليفان:OMHقالت مفوضة 

( إرشادات للمرافق والعيادات التي تديرها  OMH، أصدر مكتب الصحة العقلية )(COVID-19)انتشارها. منذ بداية أزمة 
الدولة باإلضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية العقلية المجتمعيين الذين يوصون ويشجعون على استخدام األقنعة وغيرها من  

ية. يسعدني جًدا أن الحاكمة هوشول قد اتخذت هذه الخطوة إلنشاء وتعزيز متطلبات األقنعة التي ستحمي التدابير الوقائ
  ".COVID-19العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضانا وعمالئنا ومجتمعاتنا من 

  
"إن توفير عالج عالي الجودة الستخدام المواد في أكثر بيئة آمنة   أرلين غونزاليس سانشيز: OASASقالت مفوضة 

(، خاصة أثناء جائحة فيروس كورونا. OASASممكنة كان دائًما في طليعة عمل مكتب خدمات االدمان والمساندة )
مع حماية أنفسهم  ستضمن متطلبات األقنعة هذه أن األفراد الذين تحت رعايتنا قادرون على التركيز على صحتهم ورفاهيتهم، 

  ".(COVID-19)واآلخرين من 
  

"ضمان سالمة وأمن األشخاص الذين ندعمهم هو أهم أولوياتنا  :OPWDDقال ثيودور كاستنر، دكتوراه في الطب، مفوض 
كنهم  وقد أظهرت الحاكمة هوشول التزامها المستمر نحو تحقيق هذا الهدف معها دعوة الرتداء األقنعة العالمية ألولئك الذين يم

تحمل ارتدائها. مع استمرارنا في تشجيع الموظفين على الحصول على اللقاح للحفاظ على سالمتهم وأحبائهم واألشخاص الذين  
ندعمهم، من المهم أيًضا االستمرار في اتباع التدابير الوقائية مثل ارتداء األقنعة وبروتوكوالت مكافحة العدوى األخرى للحفاظ 

  ".(COVID-19)ك األكثر ضعًفا من مرض خطير أو حتى الوفاة من فيروس على حماية سكان نيويور

  

"ال يمكننا أن نسمح لواليتنا بالعودة إلى الوقت الذي انتشر فيه فيروس كورونا عبر مجتمعاتنا   :OTDAقال مايك هاين، مفوض 
بال هوادة تقريًبا. العلم هنا واضح: يعد ارتداء األقنعة طريقة بسيطة وغير مزعجة للحد بشكل كبير من انتشار هذا الفيروس، بما  

ل التباعها نهًجا منطقًيا تجاه مكافحة الوباء المستمر والتأكد من أن تلك  في ذلك متغير دلتا شديد العدوى. نحيي الحاكمة هوشو
    المرافق المرخصة أو المسجلة من قبل الدولة تتخذ االحتياطات الالزمة للحفاظ على سالمة األشخاص الذين تخدمهم".
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