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  الحاكمة هوكول تتخذ إجراءات حاسمة للتخفيف من حدة النقص المحتمل في موظفي الرعاية الصحية
  

لنشر القوى العاملة المؤهلة بشكل كبير والسماح لموظفي الرعاية الصحية اإلضافيين بإجراء االختبارات   أمًرا تنفيذيًا توقع
   (COVID-19وإعطاء اللقاحات لمرض )

  
ه مركز القيادة عل    ى مدار الساعة طوال أيام األسبوع لمراقبة نقص الموظفين وإيجاد الحلولتوج ِّ

  
% من موظفي التمريض  92 -والية نيويورك هي األولى في إلزام العاملين في مجال الرعاية الصحية على تلقي اللقاح 
  %70المنزلي ملتزمون اعتباًرا من مساء يوم االثنين، ارتفاع من 

  
  سيؤدي تعليق المراجعات اإلدارية إلى إضافة مصدر إضافي للعاملين في مجال الرعاية الصحية

  
يقضي بالتخفيف من النقص المحتمل في موظفي المستشفيات وغيرها من   أمًرا تنفيذيًا  عت الحاكمة كاثي هوكول الليلةوق

ر التنفيذي بشكل كبير القوى العاملة المؤهلة للرعاية الصحية ويسمح مرافق الرعاية الصحية على مستوى الوالية. يوسع األم
  (.COVID-19لموظفي الرعاية الصحية اإلضافيين بإجراء االختبارات وإعطاء اللقاحات لمرض )

  
"إن الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها تجاوز هذا الوباء هي ضمان تطعيم كل شخص مؤهل، ويشمل ذلك أولئك الذين يعتنون  

"أصدرت يوم السبت خطة شاملة قبل الموعد النهائي لفرض   قالت الحاكمة هوكول.بأفراد عائالتنا الضعفاء وأحبائنا،" 
، وأضيف الليلة المزيد من األحكام التخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من  التطعيم الذي يحافظ على سالمة سكان نيويورك 

لرصد التطورات على األرض، أقوم أيًضا بتوجيه مركز عمليات يعمل على مدار الساعة  النقص المحتمل في الموظفين.
  لمساعدة الشركاء المحليين وإيجاد حلول لمشكالت التوظيف في الوقت الفعلي."

  
ه الحاكمة هوكول مركز عمليات يعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع بقيادة وزارة الصحة بوالية نيويورك لمراقبة   توج ِّ

عمليات التوظيف واالتجاهات على مستوى الوالية باستمرار وتقديم ارشادات لمرافق الرعاية الصحية والمساعدة في إيجاد  
رورة. تشارك الحاكمة في التواصل المستمر مع المسؤولين المنتخبين حلول للمواقف المستعصية مع مقدمي الخدمات عند الض

  المحليين والمستشفيات وقادة العمل ومنظمات الرعاية الصحية األخرى للتحقق من حالة التوظيف وتقديم مساعدة الوالية.
  

  أحدث معدالت التطعيم للسكان العاملين في مجال الرعاية الصحية
  

( COVID-19ارتفعت النسبة المئوية لموظفي دور رعاية المسنين الذين يتلقون جرعة واحدة على األقل من لقاح ) •
 أغسطس قبل اإلعالن عن فرض اللقاح.   15% في  70% اعتباًرا من مساء يوم االثنين، بزيادة من 92إلى 

  

(  COVID-19ة واحدة على األقل من لقاح )ارتفعت النسبة المئوية لموظفي دور رعاية الكبار الذين يتلقون جرع •
 أغسطس قبل اإلعالن عن فرض اللقاح.   15% في  76% اعتباًرا من مساء يوم االثنين، بزيادة من 89إلى 

  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/EO_4_Disaster.pdf
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سبتمبر، بزيادة  22% اعتباًرا من  84ارتفعت النسبة المئوية لموظفي المستشفيات الذين يتلقون اللقاح الكامل إلى  •
أغسطس قبل اإلعالن عن فرض اللقاح. تشير البيانات األولية المبلغ عنها ذاتيًا أن موظفي   10% في  77من 

  % اعتباًرا من مساء يوم االثنين.92بلغت المستشفيات الذين يتلقون جرعة واحدة على األقل من اللقاح 

  
   نشر القوى العاملة المؤهلة للرعاية الصحية لتلبية احتياجات التوظيف

  
إلزالة الحواجز والسماح لفئات إضافية من العاملين في مجال الرعاية الصحية بتقديم الرعاية من أجل تلبية احتياجات  

  التوظيف في نيويورك، يتضمن األمر التنفيذي مجموعة من األحكام، من بينها: 
  

السماح للعاملين في مجال الرعاية الصحية من خارج الوالية وخارجها بما في ذلك األطباء والممرضات القانونيات   •
والممرضات المجازات والممرضات الممارسات ومساعدات األطباء والقابالت والمتخصصين في التمريض  

جتماعيين السريريين المرخصين السريري واألخصائيين االجتماعيين الرئيسيين المرخصين واألخصائيين اال
 بمزاولة مهنهم في نيويورك.  

  

التنازل عن رسوم إعادة التسجيل، وإنشاء معالجة إلعادة التسجيل السريع، وإزالة الحواجز التي تحول دون دخول  •
 المتقاعدين إلى القوى العاملة.  

  

  السماح للممارسين بالعمل أو التطوع في مرافق أخرى. •

  

  السماح بزيارات الطبيب في دور رعاية المسنين باستخدام التطبيب عن بعد. •

  

ضمان إزالة الحواجز التي تواجه فنيي طب الطوارئ وفنيي طب الطوارئ المتقدمة للممارسة والمساعدة في   •
-COVIDإعدادات إضافية، مما يسمح لفنيي طب الطوارئ األساسيين بإجراء االختبارات وإعطاء لقاحات مرض )

واحد، وتعديل متطلبات االعتماد، والسماح  (، وتمديد فترة اعتماد جميع مقدمي الخدمات الطبية الطارئة لمدة عام 19
  لمقدمي الخدمات من خارج الوالية بالعمل في جهاز الخدمات الطبية الطارئة بوالية نيويورك.

  

السماح لمقدمي الخدمة المرخص لهم بوالية نيويورك بمزاولة عملهم دون إجراء عمليات تسجيل حاليًا ودون جزاء   •
  بسبب عدم التسجيل.

  

السماح لخريجي البرامج المسجلة في وزارة التعليم بالوالية )الممرضات الممارسات وفنيي المختبرات والممرضات   •
 يوًما بعد التخرج.   180القانونيات والممرضات المجازات( بمزاولة عملهم في مستشفى أو دار رعاية لمدة 

  

  توفير المرونة للمختبرات السريرية لزيادة قدرة االختبار. •

  
يوسع األمر التنفيذي أيًضا نطاق الممارسة للعاملين في مجال الرعاية الصحية اإلضافيين للسماح لهم بإجراء االختبارات  

(، بما في ذلك توسيع قدرة القابالت والممرضات المسجالت واألطباء والممرضات  COVID-19وإعطاء اللقاحات لمرض )
   ( وطلبها بسهولة أكبر، وكذلك لقاحات األنفلونزا.COVID-19الممارسات إلعطاء لقاحات )

  
للمساعدة في تسهيل عمليات نقل المرضى بشكل أسرع وكفاءة للتخفيف من أي مشكالت تتعلق بالموظفين، يسمح األمر  
ين  التنفيذي أيًضا للمرافق بتسريح المرضى أو نقلهم أو استقبالهم بسرعة، شريطة حماية صحة وسالمة المرضى والمقيم

واالمتثال للقانون الفيدرالي. باإلضافة إلى ذلك، يوقف األمر التنفيذي متطلبات مراجعة التفويض المسبق للعمليات الجراحية 
المجدولة في مرافق المستشفى، ودخول المستشفى، وخدمات العيادات الخارجية بالمستشفى، وخدمات الرعاية الصحية 

عادة التأهيل للمرضى الداخليين بعد دخول المستشفى، وكذلك تعليق المراجعة  المنزلية بعد دخول المستشفى، وخدمات إ
  المتزامنة واالرتجاعية للمطالبات خالل مدة األمر.

  



باإلضافة إلى ذلك، تخطط الحاكمة هوكول للعمل مع الحكومة الفيدرالية وحكام الواليات اآلخرين الستكشاف طرق لتسريع  
طلبات التأشيرة للمهنيين الطبيين ومراقبة ما إذا كان نشر أفراد الحرس الوطني المدربين طبيًا قد يكون ضروريًا للتنفيذ في أي  

  وقت.
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