
 
 الحاكمة كاثي هوكول   23/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن شراكة مع فرق كرة القدم اإلحترافية في نيويورك لدعم تطعيم سكان نيويورك
  
وبرنامج   New York Jetsو  New York Giantsو   Buffalo Billsتتضمن هذه الحملة اإلعالمية المتكاملة  

  حوافز اللقاح لتشجيع المزيد من العائالت في نيويورك على تلقي التطعيم هذا الخريف
  

سحوبات للفوز بجوائز تشمل   5في والية نيويورك؛  VaxandWinتتضمن الفوز في مسابقة يانصيب كرة القدم #  
  تذاكر األلعاب وتجارب خاصة ضمن األلعاب وأدوات موّقعة والمزيد

  
   هنا أكتوبر الدخول إلى  24سبتمبر إلى  9يمكن لمواطني نيويورك المؤهلين الذين تلقوا جرعة اللقاح األولى من  

  
  هنا  سبتمبر، يتوفر جدول السحب 29سيتم اإلعالن عن أول الفائزين في 

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن برنامج حوافز متكامل لوسائل اإلعالم واللقاحات بالشراكة مع فرق كرة القدم 

المحترفة الثالثة في نيويورك لدعم التطعيمات بين سكان نيويورك غير الملقحين حاليًا. تتضمن جهود التسويق متعددة  
 Newو   New York Giantsوفرق   Buffalo Billsفرق  VaxandWinالنطاقات ومسابقة يانصيب كرة القدم #

York Jets   التي انضمت إلى الوالية في حث جميع البالغين غير الملقحين في نيويورك والمراهقين المؤهلين في سن
 المدرسة للحصول على التطعيم هذا الخريف مع عودة سكان نيويورك إلى المدرسة والعمل وكرة القدم. 

  
"كما سمعنا من الالعبين أنفسهم، إن أفضل دفاع هو الهجوم الجيد. لقد حققت والية نيويورك تقدًما   وكول،قالت الحاكمة ه 

ولكن ال يزال هناك عمل يتعين القيام به. مع بداية موسم كرة القدم الجديد، أنا  -هائالً في تطعيم سكان نيويورك المؤهلين 
هذا مع جميع فرق كرة القدم المحترفة في نيويورك لمواصلة هذا العمل في   فخورة باإلعالن عن برنامج حوافز اللقاح الفريد 

لبدء هذا   -  New York Jets، و New York Giants، و Buffalo Bills -ملعب جديد. أشكر فرق نيويورك 
كنت تنتظر، فقد  (. إذا COVID-19البرنامج اإلبداعي معنا، واالنضمام إلى الوالية في نشر الرسالة حول أهمية تلقي لقاح )

  حان وقت التطعيم اآلن." 
  
من خالل العمل مع فرق كرة القدم الثالثة في نيويورك في واحدة من أكثر عمليات تنشيط اللقاحات انتشاًرا حتى اآلن،  

م  تتضمن حملة التسويق المتكاملة مقاطع فيديو جديدة لتشجيع اللقاح ومقاطع إذاعية مع خريجين من كل فريق حصل كل منه 
( بأنفسهم. تشمل الحملة أيًضا دمج رسائل اللقاح الخاصة بالوالية عبر القنوات اإلعالمية لكل  COVID-19على لقاح )

والبودكاست والوسائط  New York Giantsفريق بما في ذلك التلفزيون والراديو باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية من خالل  
فرق كرة القدم المفضلة   -الرقمية واالجتماعية للوصول إلى جميع العائالت في نيويورك من خالل صوت يمكنهم الوثوق به 

  لديهم.
  

يتوسع برنامج التطعيم الجديد في التزام الوالية بضمان عدم ترك أي جهد في جهودنا لتطعيم جميع سكان نيويورك المؤهلين. 
ممن   ٪59.3(، بينما تلقى CDCمن البالغين في نيويورك جرعة لقاح واحدة على األقل )  %80اآلن، تلقى أكثر من حتى 

عاًما جرعة لقاح واحدة على األقل.   25إلى  16ممن تبلغ أعمارهم    ٪68.9 عاًما وتلقى 17إلى  12تبلغ أعمارهم 
، فإن تفعيل شبكات المراسلة الموثوقة التي يمكنها التحدث  VaxtoSchool# واستكمااًل إلستراتيجية الوالية متعددة الجوانب

ا لجهود ( يظل أمًرا حاسمً COVID-19إلى أولياء األمور وسكان نيويورك ممن هم بسن المدرسة حول أهمية تلقي لقاح )
  الوالية.
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"يستمر عمل الوالية لضمان حصول جميع سكان نيويورك المؤهلين على لقاح   قال مفوض الصحة الدكتور هوارد زوكر، 
(COVID-19 .)  ستساعد شراكتنا مع فرق كرة القدم المحترفة في نيويورك عبر العديد من الوسائط على توسيع نطاق

( آمن وفعال وأكبر حماية لنا ضد الفيروس COVID-19وصولنا خالل لحظات حرجة، ومع بدء موسم الخريف. إن لقاح )
نضمامهم إلينا بينما نستمر في  على ا New York Jetsو   New York Giantsو  Buffalo Billsوأشكر فريق   -

 الوصول إلى سكان نيويورك من جميع األعمار في إلهام وطرق فعالة."  
  
"أنا فخور بأن أكون جزًءا من هذه  : Hall of Fameالسابق وآخر مدافع  Buffalo Billsقال بروس سميث، العب  

(. معًا  COVID-19نفس الفريق في المعركة ضد )المبادرة الديناميكية لتطعيم سكان نيويورك. نحن جميعًا العبون في 
  يمكننا الفوز." 

  
"نحن فخورون بدعم جهود الحاكمة كاثي هوكول ووالية نيويورك في  : Buffalo Billsكيم بيجوال، مالك ورئيس شركة  

، نأمل جميعًا أن نتمكن من المساعدة  Giants and Jets(. من خالل االنضمام إلى COVID-19الكفاح المستمر ضد )
  في تحسين معدل التطعيم في واليتنا." 

  
بشراكته   New York Giants. "يفخر New York Giants قال روني بارنز، نائب الرئيس األول للخدمات الطبية،

يساعدنا كل فرد تم تطعيمه في  س مع والية نيويورك ووزارة الصحة في هذه المبادرة المهمة جًدا لتشجيع الناس على التطعيم.
إنقاذ األرواح وتجاوز هذا الوباء الذي أثر على الكثير منا. أظهرت اللقاحات أنها فعالة للغاية في إبطاء االنتشار والحفاظ 

  على سالمة الناس. يجب على أي شخص لديه أسئلة حول اللقاح التحدث مع طبيبه الشخصي."
  
"صحة وسالمة مجتمعنا هي أولى  ،New York Jetsقال الدكتور داميون مارتينز، كبير المسؤولين الطبيين في  

أولويتنا. بينما يواصل سكان نيويورك العودة إلى المدارس، والعمل، والفعاليات، نشجع جميع المؤهلين للحصول على  
، نحن فخورون بشراكتنا مع الوالية في هذا العمل المهم  New York Jetsالتطعيم على القيام بذلك. نيابة عن منظمة 

  ونشر الرسالة لجميع سكان نيويورك حتى نتمكن من حماية أنفسنا وحماية بعضنا البعض."
  

، وهو برنامج تحفيزي جديد للقاح يضم فرق كرة  VaxandWin# كجزء من البرنامج، أطلقت الوالية يانصيب كرة القدم
( األولى COVID-19القدم الثالثة. المشاركة في اليانصيب مفتوحة اليوم لجميع سكان نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح )

 أكتوبر، مما يوفر دعوة مقنعة أخرى لسكان نيويورك للحصول على التطعيم.   24سبتمبر حتى  9من 
  

عاًما أو أكثر الدخول للفوز بجوائز لجميع أفراد األسرة من   18يورك المؤهلين الذين يبلغون من العمر يمكن لمواطني نيو
Buffalo Bills  وNew York Giants   وNew York Jets   بما في ذلك ما يصل إلى أربع تذاكر ألعاب وتجارب

مع الالعبين القدامى والمزيد.  FaceTimeخاصة داخل األلعاب وجوالت في الملعب وأدوات الفريق موقّع ، مكالمات 
عاًما. سيتم اإلعالن عن أول   17و  12يمكن للوالدين أو األوصياء المشاركة ألطفالهم المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 

 سبتمبر، مع إجراء سحوبات جديدة كل أسبوع بعد األسابيع األربعة المقبلة.   29الفائزين في 
  

-0233، أو االتصال بالرقم 438829، أو إرسال الرمز البريدي إلى vaccines.govزيارة بإمكان سكان نيويورك 
  (.COVID-19للعثور على موقع تطعيم قريب والحصول على المطعوم ضد مرض ) 232-800-1

  
زيارة   في والية نيويورك، بإمكان سكان نيويورك المهتمين VaxandWinلمعرفة المزيد حول مسابقة يانصيب كرة القدم # 

 .    هنا  ويمكن لسكان نيويورك المؤهلين االشتراك في مسابقة اليانصيب  هناالموقع 
  

( واألطفال في سن المدرسة، يمكن لسكان نيويورك زيارة موقعنا  COVID-19لمعرفة المزيد حول لقاح مرض )
  على إنستغرام. VaccinateNY@أو متابعة  ny.gov/vaxtoschoolالمخصص 

  
###  
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