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للنشر ً

الحاكمة كاثي هوكول

ً
متنقًل للتطعيم على مدار  12أسبوعًا كجزء من حملة #VAXTOSCHOOL
الحاكم هوشول تعلن عن  120موقعًا
التابعة للوالية لزيادة معدالت التطعيم بين الشباب في نيويورك
تدعم المواقع هدف الوالية المتمثل في زيادة معدالت التطعيم على مستوى الوالية بين البالغين من العمر  12إلى  17عا ًما

موقع الويب الجديد في  ny.gov/vaxtoschoolلآلباء واألوصياء الذين لديهم موارد جاهزة للمدارس والمجتمعات
المحلية التي تستضيف أحداث #VaxtoSchool
سيتم فتح مواقع  #VaxtoSchoolمؤقتة في المناطق ذات معدالت التطعيم المنخفضة لمرض ( )COVID-19بين
البالغين من العمر  12إلى  17عا ًما وشاحنات  VaxtoSchool#لتوفير التطعيمات المتنقلة
أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم أن  120موقع تطعيم متنقل لحملة  #VaxtoSchoolستعمل في جميع أنحاء نيويورك
عا كجزء من حملة  #VaxtoSchoolلزيادة معدالت التطعيم بين الشباب في نيويورك .على مدار الـ
على مدار  12أسبو ً
عا القادمة ،ستعمل وزارة الصحة بالوالية مع الهيئات المحلية والمنظمات المجتمعية ومراكز الرعاية الصحية على
 12أسبو ً
األرض إلنشاء هذه المواقع الجديدة في جميع مناطق الوالية ،مما يدعم هدف الوالية المتمثل في زيادة معدالت التطعيم بشكل
كبير بين هذه الفئة السكانية .بالشراكة مع الوالية ،ستستضيف كل منطقة حدثين جديدين في األسبوع ،وسيتم تصميم الشركاء
والمواقع المضيفة وجهود التوعية لتلبية احتياجات المجتمعات التي تم إنشاؤها لخدمتهم على أفضل وجه.
"منذ أن أصبحت حاكمة قبل أربعة أسابيع ،أوضحت أننا بحاجة إلى إعادة األطفال والمعلمين والموظفين إلى المدرسة
بأمان "،قالت الحاكمة هوشول" .من خالل مواقع التطعيم المتنقلة هذه ،نقوم بتكثيف حملة  #VaxtoSchoolعلى الطريق
والذهاب إلى المجتمعات التي ما زالت معدالت التطعيم فيها متباطئة بين الشباب في نيويورك ،حتى نتمكن من الوصول إلى
أكبر عدد ممكن من العائالت وجعل مدارسنا أكثر أمانًا للطالب والموظفين".
أطلقت الوالية حملة  #VaxtoSchoolمتعددة األوجه على مستوى الوالية لدعم زيادة معدالت التطعيم لمرض
( )COVID-19بين سكان نيويورك في سن المدرسة ،مما يعزز التزام الحاكمة بجعل صحة ورفاهية الطالب والمعلمين
واألسر أولوية قصوى.
سيتوفر أخصائي طبي مجتمعي في كل موقع لإلجابة على أي أسئلة قد يطرحها اآلباء واألوصياء على سكان نيويورك في
سن المدرسة .إلى جانب المواقع الجديدة ،كأداة أخرى لترويج اللقاحات والوصول إليها عبر مجتمعات نيويورك ،يتم إطالق
حافالت —#VaxtoSchoolجهود التطعيم المتنقلة—في مناطق مالئمة للشباب ومتمركزة في المدارس على مستوى
ً
وقابال للوصول
الوالية ،مثل المساحات الترفيهية العامة كمالعب كرة السلة والحدائق .سيساعد هذا في جعل اللقاح متا ًحا
لسكان نيويورك في سن المدرسة وعائالتهم  -مقابلتهم أينما كانوا ،بطريقة يمكنهم الوثوق بها.
مؤخرا عن إطالق موقع الويب الجديد المخصصny.gov/vaxtoschool
كجزء من هذا الجهد ،أعلنت الحاكمة هوشول
ً
مع الموارد والمواد الهامة آلباء وأوصياء سكان نيويورك في سن المدرسة والمجتمعات المدرسية .يتضمن موقع الويب
الجديد معلومات و أسئلة شائعة لآلباء واألوصياء ،باإلضافة إلى العديد منالالفتات الجاهزة لقادة المدارس لدعم حملة التثقيف
لحملة  #VaxtoSchoolوالعمليات في مجتمعاتهم المحلية على األرض .سيستمر تحديث الموقع بمعلومات جديدة حول
حملة  ،#VaxtoSchoolبما في ذلكالمواقع المؤقتة والجهود التحفيزية—مثل الشراكة األخيرة مع ،Governor's Ball

حيث تم التبرع بـ  125تذكرة مجانية كحوافز لدعم برنامج الوالية .#VaxtoSchool
أطلقت الوالية قناة إنستغرام جديدة ،@VaccinateNY ،لتثقيف سكان نيويورك في سن المدرسة وعائالتهم حول لقاح
مرض ( )COVID-19مباشرة .ستوفر صفحة مواقع التواصل االجتماعي الجديدة محتوى تفاعليًا ودودًا من خالل
معلومات اللقاح سهلة الفهم ،وشراكات المحتوى المحتملة ،ومسابقات تصميم الوسائط االجتماعية لحملة ،#VaxtoSchool
وشارحي مقاطع الفيديو السريعة ،مما يضمن عدم ترك أي جهد في جهودنا لتقديم الحقائق حول لقاح مرض (COVID-
 )19لجميع سكان نيويورك .ستقوم وزارة الصحة أيضًا بمضاعفة جهود التعليم الرقمي هذه عبر جميع قنواتها بما في ذلك
فيسبوك وإنستغرام وتويتر.
يمكن لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12و  17عا ًما الحصول على لقاح فايزر-بيونتيك لمرض (،)COVID-19
والمتوفر بموجب ترخيص االستخدام في حاالت الطوارئ لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12و  15عا ًما والموافق
عليه تما ًما لمن هم في سن  16عا ًما أو أكبر .لم يتم التصريح أو الموافقة على لقاحات  COVID-19األخرى لهذه الفئة
العمرية .إذا كنت أحد الوالدين أو الوصي على أحد سكان نيويورك في سن المدرسة ،فيمكنك أيضًا زيارة،Vacines.gov
أو إرسال رمزك البريدي إلى  ،438829أو االتصال بالرقم  1-800-232-0233للعثور على موقع اللقاح األقرب إليك.
تأكد من أن المزود يقدم لقاح فايزر-بيونتيك لمرض (.)COVID-19
يتم تشجيع اآلباء على التأكد من أن أطفالهم على اطالع بجميع التطعيمات الموصى بها والمطلوبة .يُرجى زيارة موقع وزارة
الصحة للحصول على مزيد من المعلومات حول التطعيمات الموصى بها لألطفال والمراهقين.
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