
 
 الحاكمة كاثي هوكول   25/9/2021 للنشر فوًرا:

 
 

استعداًدا للموعد النهائي للتطعيم في يوم اإلثنين، الحاكمة هوكول تكشف عن خطة شاملة لمعالجة النقص في موظفي 
  الرعاية الصحية الذي يمكن تداركه

  
 تتضمن الخطة إعداد إعالن حالة الطوارئ لتكملة إمداد القوى العاملة في مرافق الرعاية الصحية

 
من شأنه تمكين متخصصي الرعاية الصحية المؤهلين المرخص لهم في واليات أو دول أخرى، والخريجين الجدد،  

  والمتقاعدين وأخصائي الرعاية الصحية الممارسين سابًقا، بمزاولة المهنة في نيويورك
  

الفيدرالية في حاالت الكوارث  تشمل الخيارات األخرى نشر الحرس الوطني المدربين طبيًا، وطلب فرق المساعدة الطبية
(DMATsوالعمل مع الحكومة الفيدرالية لتسريع طلبات التأشيرة للمهنيين الطبيين ،)  

  
  الحاكمة تشدد على ضمان تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية لحماية الصحة العامة

 
استعداًدا لموعد التطعيم النهائي يوم االثنين، أصدرت الحاكمة كاثي هوكول اليوم خطة شاملة لمعالجة النقص في الموظفين 

  الذي يمكن تداركه في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية األخرى على مستوى الوالية
  

قالت الحاكمة  ( لحماية أحبائنا، ونحن بحاجة للقتال بكل أداة تحت تصرفنا،"  COVID"ما زلنا في معركة ضد مرض ) 
"أراقب حالة التوظيف عن كثب، ولدينا خطة لزيادة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية لدينا والمساعدة في   هوكول.

ملين في مجال الرعاية الصحية الذين  تخفيف األعباء عن مستشفياتنا ومرافق الرعاية الصحية األخرى. أثني على جميع العا
تقدموا للحصول على اللقاح بأنفسهم، وأحث جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية المتبقين غير المطعمين على القيام بذلك 

  اآلن حتى يتمكنوا من االستمرار في تقديم الرعاية."
  

إلعالن حالة الطوارئ التي تسعى إلى زيادة اإلمداد بالقوى  تتضمن الخطة التحضير للتوقيع على أمر تنفيذي إذا لزم األمر 
العاملة والسماح ألخصائي الرعاية الصحية المؤهلين المرخص لهم في واليات أو دول أخرى، والخريجين الجدد، 

  والمتقاعدين، وأخصائي الرعاية الصحية الممارسين سابقًا بمزاولة المهنة في والية نيويورك.
  

العمل إرشادات أوضحت فيها أن العمال الذين تم إنهاء خدمتهم بسبب رفض التطعيم ليسوا مؤهلين للحصول أصدرت وزارة 
  على تأمين ضد البطالة في حالة عدم وجود طلب ساري المفعول معتمد من الطبيب للحصول على موائمة طبية. 

  
راكة مع الحكومة الفيدرالية لنشر فرق المساعدة تشمل الخيارات األخرى نشر أعضاء الحرس الوطني المدربين طبيًا، والش

( لمساعدة األنظمة الصحية والطبية المحلية. باإلضافة إلى ذلك، تخطط الحاكمة هوكول للعمل مع DMATsالطبية للكوارث )
  الحكومة الفيدرالية وقادة الواليات اآلخرين الستكشاف طرق لتسريع طلبات التأشيرة للمهنيين الطبيين.

  
سبتمبر،   23اعتباًرا من   % من موظفي المستشفيات في نيويورك على التطعيم الكامل.84سبتمبر، حصل   22اًرا من اعتب

% من جميع موظفي مرافق رعاية المسنين في نيويورك  77% من الموظفين في جميع مرافق رعاية الكبار و 81حصل 
  على التطعيم الكامل.

  



وفقًا لالئحة الصادرة عن وزارة الصحة بالوالية، سيتم تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في والية نيويورك،  
  27( بالجرعة األولى التي يتم تلقيها بحلول يوم االثنين COVID-19وفي المستشفيات ودور رعاية المسنين ضد مرض )

عيم الكيانات المشمولة بما في ذلك دور الرعاية المنزلية ودور العجزة ومرافق  سبتمبر، والموظفين في أماكن أخرى. سيتم تط
تنطبق الالئحة أيًضا على جميع الموظفين الطبيين خارج الوالية والمتعاقدين الذين يمارسون   أكتوبر. 7رعاية الكبار بحلول 

  المهنة في والية نيويورك.
  

رضانا والعمل مع الحاكمة في هذه الجهود. نحن بحاجة إلى عدد كاٍف من  "نحن كممرضين ملتزمون بتقديم أفضل رعاية لم
الموظفين لحماية مرضانا وزمالئنا، ونريد أن نبذل كل ما في وسعنا لتجنب العودة إلى مستويات األزمة أثناء الوباء. نحن  

وضمان أفضل رعاية  ممتنون للحاكم هوكول لقيادتها وخطتها الجريئة واالستراتيجية لدعم الممرضات والمرضى
  قال بات كين، المدير التنفيذي لرابطة الممرضين في نيويورك. ممكنة،"

  
( الكفاح من أجل الحصول على التمويل والتوظيف الكافيين في مستشفيات جامعة والية  UUP"ستواصل نقابة التعليم العالي )

نحن نتفهم الخطوة التي تتخذها الحاكمة هوكول ( وهي مكرسة لحماية صحة وسالمة أعضائنا ومرضاهم. SUNYنيويورك )
نواصل دعوة جميع أعضاء نقابة  في ضوء النقص المحتمل في الموظفين. ما زلنا نأمل أال تكون هذه الخطوة ضرورية. 

  قال د. فريدريك إي كوال، رئيس نقابة التعليم العالي.التعليم العالي وجميع سكان نيويورك بشكل عاجل للتطعيم على الفور،" 
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