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الحاكمة كاثي هوكول

تعلن الحاكمة كاثي هوكول عن جرعات معززة لـ  COVID-19لسكان نيويورك المؤهلين

تؤيد والية نيويورك توصيات مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها  CDCلضمان بقاء سكان نيويورك المعرضين
للخطر محميون من الفيروس لفترة أطول
إطالق خطة تنفيذ وتوعية قوية لضمان توفر الجرعات المعززة وإمكانية الوصول إليها على مستوى الوالية ،بما في ذلك
موقع الكتروني مخصص جديد للجرعات المعززةNY.gov/Boosters -
نشجع سكان نيويورك على البقاء على اطالع دائم بجميع اللقاحات الموصى بها هذا الخريف  -بما في ذلك جميع الجرعات
الموصى بها من لقاح  COVID-19ولقاح اإلنفلونزا الموسمية
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تنفيذ قوي للجرعات المعززة في برنامج التطعيم ضد  COVID-19بالوالية ،مما
يضمن توزيعًا فعاالً وعادالً وفعاالً للجرعات المعززة لسكان والية نيويورك المؤهلين على مستوى الوالية.
قالت الحاكمة كاثي هوكول" :تظل أولويتنا القصوى هي البقاء في صدارة هذا الفيروس المتغير باستمرار وحماية سكان
نيويورك بلقاحات فعالة وطويلة األمد .كما سمعنا من خبراء الطب والصحة الفيدراليين وعلى مستوى الوالية ،كما هو الحال
مع العديد من اللقاحات األخرى ،يمكن أن تتضاءل الحماية من لقاح  COVID-19بمرور الوقت .ستساعد جرعة معززة
من لقاح  COVID-19بشكل خاص سكان نيويورك المعرضين للخطر على البقاء محميين من الفيروس لفترة أطول .بينما
يظل تركيز جهود التطعيم لدينا على ضمان حصول جميع سكان نيويورك غير الملقحين على اللقاح ،يجب أال يضيع أولئك
المؤهلون للتطعيم أي وقت في الحصول على أقصى قدر من الحماية من  COVID-19في أقرب وقت ممكن".
في رسالة إلى مفوض الصحة ،أيدت فرقة العمل االستشارية اإلكلينيكية بوالية نيويورك بيان مركز السيطرة على األمراض
الصادر يوم الجمعة 24 ،سبتمبر من قبل المدير والينسكي  -مما يوفر لنيويورك دفعة جديدة في مكافحة  .COVID-19وفقاً
لتوصيات  ،CDCهناك أربع مجموعات من سكان نيويورك مؤهلون اآلن للحصول على جرعة معززة من COVID-
:19
· يجب أن يتلقى سكان نيويورك الذين تلقوا لقاح فايزر  Pfizer-BioNTech COVID-19جرعة معززة بعد ستة أشهر
على األقل من سلسلة اللقاحات األولية إذا:
• تبلغ أعمارهم  65عا ًما أو أكثر أو مقيمون في أماكن الرعاية طويلة المدى.
• تتراوح أعمارهم بين  50و  64عا ًما يعانون من حاالت طبية أساسية.
· يمكن لسكان نيويورك الذين تلقوا لقاح فايزر  Pfizer-BioNTech COVID-19أن يتلقوا جرعة معززة من COVID-
 19بعد ستة أشهر على األقل من سلسلة اللقاحات األولية لو:
• تتراوح أعمارهم بين  18و  49عا ًما يعانون من حاالت طبية أساسية ،بنا ًء على الفوائد والمخاطر الفردية.
• تتراوح أعمارهم بين  18و  64عا ًما وهم في خطر متزايد للتعرض لـ  COVID-19وانتقاله بسبب البيئة المهنية
أو المؤسسية ،بنا ًء على الفوائد والمخاطر الفردية الخاصة بك.

في هذا الوقت ،يجب أن يكون األفراد قد تلقوا لقاح فايزر  Pfizer-BioNTechلسلسلة اللقاحات األولية قبل ستة أشهر
على األقل ليكونوا مؤهلين .األفراد الذين حصلوا على لقاح موديرنا  Modernaأو جونسون Janssen / Johnson
 )& Johnson (J&Jليسوا مؤهلين حاليًا للحصول على جرعة معززة في هذا الوقت ،ولكن قد يكونون مؤهلين لذلك في
المستقبل القريب.
قال مفوض الصحة الدكتور هوارد زوكر" :لقاحات  COVID-19ال تزال فعالة بشكل ملحوظ في منع الحاالت الشديدة
واالستشفاء .بعد مراجعة البيانات من والية نيويورك ،عبر الواليات المتحدة وحول العالم ،يتفق خبراء الصحة الفيدراليون
وعلى مستوى الوالية لدينا بما في ذلك اللجنة االستشارية السريرية لوالية نيويورك :يمكن لمواطني نيويورك األكثر ضعفًا
الحفاظ على حمايتهم من خالل الحصول على جرعة معززة لستة أشهر على األقل بعد أن يكملوا سلسلة لقاحات فايزر
 Pfizer-BioNTechاألولية .يجب أن يتلقى سكان نيويورك المؤهلون جرعتهم المعززة أو التشاور مع مقدم الرعاية
الصحية األولية إذا كانت لديهم أسئلة .هناك العديد من اللقاحات التي تتطلب أكثر من جرعة واحدة أو جرعتين للحماية
الدائمة ،بما في ذلك التطعيمات ضد الكزاز والحصبة والنكاف والحصبة األلمانية والتهاب الكبد  Aو ."B
كانت الوالية تخطط بنشاط لتطوير جرعات معززة ،وبسبب هذا التأهب ،تتوفر الجرعات المعززة المجانية بالفعل على
نطاق واسع في جميع أنحاء الوالية في مواقع التطعيم الجماعي التي تديرها الدولة ،والصيدليات ،واإلدارات الصحية
المحلية ،والعيادات ،والمراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا ،ومواقع أخرى عبر والية نيويورك.
كجزء من هذه الجهود ،أطلقت الدولة موقع الكتروني جديد بمعلومات مخصصة حول الجرعات المعززة ،والجرعات
اإلضافية ،األهلية واألسئلة المتداولة والموارد لمقدمي الخدمات على أرض الواقع لدعم نشر المعلومات إلى السكان
المؤهلين .ستدعم الوالية الوصول إلى جميع سكان نيويورك المؤهلين ،بما في ذلك من خالل البريد اإللكتروني والرسائل
القصيرة ،وجهود التسويق التقليدية والرقمية ،واإلخطارات المحلية لسكان نيويورك الذين تم تطعيمهم بالكامل من خالل
منصة  Excelsior Passالخاصة بالوالية.
مؤخرا عن تمويل  65مليون دوالر إلدارات صحة المقاطعة لبناء البنية التحتية
باإلضافة إلى ذلك ،أعلنت الحاكمة هوشول
ً
شرعت الحاكمة لـ  EMTsإلدارة لقاح  ،COVID-19مضيفًا
كما
المعززة.
للجرعات
الالزمة لدعم توزيع سريع وموثوق
ّ
ً
ً
بذلك على الفور أكثر من  2,000من التطعيمات المدربة تدريبا كامال إلى برنامج الوالية  .سيتمكن EMT 50,000
أساسي إضافي من تلقي التدريب المطلوب للمساعدة في إعطاء لقاح  COVID-19والجرعات الداعمة.
كما تذكر الوالية سكان نيويورك بتلقي جميع اللقاحات الموسمية خالل هذا الوقت  -بما في ذلك لقاحات اإلنفلونزا .يمكن تلقي
لقاح  COVID-19و  /أو جرعة معززة من لقاح  COVID-19في نفس الوقت الذي يتم فيه تلقي لقاح األنفلونزا
الموسمية ،بما في ذلك في بعض مكاتب مقدمي الرعاية الصحية األولية وكذلك بعض عيادات وزارة الصحة المحلية
والصيدليات.
في هذا الوقت ،يجب أن يتلقى سكان نيويورك المؤهلين فقط جرعتهم المعززة من  .COVID-19ستواصل والية نيويورك
متابعة العلم والتواصل بشكل مفتوح مع سكان نيويورك عندما تتوفر بيانات إضافية.
جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة اآلن لسكان نيويورك المؤهلين للحصول عليه .لتحديد موعد في
موقع تطعيم جماعي تديره الوالية ،يمكن لسكان نيويورك زيارة صفحة هل أنا مؤهل أو االتصال على الرقم -833- 1
 .NYS-4-VAXيمكن لألشخاص أيضًا االتصال بقسم الصحة المحلي أو الصيدلية أو لتحديد المواعيد التي تتوفر فيها
اللقاحات .يمكن لسكان نيويورك أيضًا زيارة vaccines.govأو أرسل الرمز البريدي الخاص بهم إلى  438829أو
اتصل بالرقم  0233-232-800- 1للعثور على المواقع القريبة منهم .يجب أن يتأكد سكان نيويورك من أن مقدمي
الخدمات القريبين يديرون الجرعات المعززة عند جدولة مواعيدهم.
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