رقم 4
أمر تنفيذي
اإلعالن عن حالة طوارئ كارثية على مستوى الوالية بسبب نقص العاملين في الرعاية الصحية
في والية نيويورك
حيث أنه ،من المتوقع أن يؤثر النقص الحالي في الموظفين في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية األخرى على توافر الرعاية ،مما يهدد
الصحة العامة والسالمة؛
حيث أنه ،من المتوقع أن يؤدي النقص الحاد في عدد العاملين في المستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية إلى التأثير على القدرة على
توفير الرعاية الحرجة وخدمة السكان المعرضين للخطر بشكل مناسب؛
حيث أنه ،هناك حاجة فورية وحاسمة لموظفين داعمين لضمان قدرة مرافق الرعاية الصحية على توفير الرعاية؛
اآلن ،وبنا ًء عليه ،أنا كاثي هوكول ،حاكمة والية نيويورك ،وبموجب السلطة المخولة لي بموجب دستور والية نيويورك وقوانينها ،فإنني
وبناءً ٫عليه وبموجب القسم  28من المادة  B-2من القانون التنفيذي ،أجد أن هناك كارثة وشيكة في والية نيويورك ال تستطيع الحكومات المحلية
المتضررة االستجابة لها بشكل كافي وإنني بالتالي وبموجبه أعلن عن وجود حالة طوارىء كارثية على مستوى الوالية في كافة أرجاء والية نيويورك.
يسري هذا األمر التنفيذي لغاية ثالثين يوما  ٫من تاريخ هذا األمر التنفيذي؛ و
وبالتالي ،وفق٫ا للقسم  29من المادة -2ب من القانون التنفيذي ،أوعز بتنفيذ خطة الوالية الشاملة إلدارة الطوارئ وأفوض وكاالت الوالية
الضرورية باتخاذ اإلجراءات المناسبة لمساعدة الحكومات المحلية واألفراد لحماية الصحة والسالمة العامة.
إضافةً إلى ذلك ،بموجب الصالحيات الممنوحة لي حسب القسم  a-29من المادة  -B2الواردة في القانون التنفيذي بشأن تعليق أو العمل مؤقت٫ا
بأي تشريع ،أو قانون محلي ،أو مرسوم ،أو أمر ،أو قاعدة ،أو الئحة ،أو أي جزء منها ،ألي وكالة ،أو تعديلها في أثناء اإلعالن عن حالة الطوارئ في
حاالت الكوارث على مستوى الوالية ،إذا كان االمتثال لذلك من شأنه أن يمنع اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع حالة الطوارئ في حاالت الكوارث أو
يعيقها أو يؤخرها ،أو إذا كان ذلك ضروري٫ا لتقديم المساعدة أو العون في مواجهة هذه الكارثة ،فإنني بموجب ذلك أعلق العمل مؤقتا  ٫بالقوانين التالية
اعتبارا من تاريخ األمر التنفيذي وحتى  27أكتوبر :2021
٫
•

األقسام  6512إلى  6516و  6524من قانون التعليم والجزء  60من البند  8من  ،NYCRRإلى الحد الضروري للسماح لألطباء المرخصين
والذين يتمتعون بوضع جيد حالي٫ا في أي والية في الواليات المتحدة بممارسة الطب في والية نيويورك دون الحاجة إلى خدمات مدنية أو عقوبة
جنائية تت علق بنقص الترخيص والسماح لألطباء المرخصين والذين يتمتعون بوضع جيد في الوقت الحالي في أي مقاطعة أو إقليم في كندا أو أي
بلد آخر معتمد من قبل وزارة الصحة لممارسة الطب في والية نيويورك دون عقوبة مدنية أو جنائية المتعلقة بعدم وجود ترخيص؛

•

القسم  6502من قانون التعليم والقسم  59.8من البند  8من  ،NYCRRبالقدر الالزم للسماح لألطباء المرخصين والذين يتمتعون بوضع جيد
حالي٫ا في والية نيويورك ولكنهم غير مسجلين في والية نيويورك للممارسة في والية نيويورك بدون مدني أو جنائي العقوبة المتعلقة بعدم التسجيل؛

•

األقسام  6512إلى  6516و  6905و  6906و  6910من قانون التعليم والجزء  64من البند  8من  ،NYCRRإلى الحد الضروري للسماح
للممرضات المسجالت والممرضات العمليين المرخصين والممرضات الممارسين المرخصين و في وضع جيد حالي في أي والية في الواليات
المتحدة للممارسة في والية نيويورك دون عقوبة مدنية أو جنائية تتعلق بعدم وجود ترخيص ،والسماح للممرضات المسجالت ،والممرضات
الممارسين المرخصين ،والممرضات الممارسات أو المسمى الوظيفي المشابه إلى حد كبير المرخص والحالي مكانة جيدة في أي مقاطعة أو إقليم
في كندا أو أي بلد آخر كما وافقت عليه وزارة الصحة للممارسة في والية نيويورك دون عقوبة مدنية أو جنائية تتعلق بعدم وجود ترخيص؛

•

األقسام  6512إلى  ،6516و  6541من قانون التعليم والجزء  60.8من البند  8من  ،NYCRRإلى الحد الضروري للسماح لمساعدي األطباء
المرخصين والذين يتمتعون بوضع جيد حالي٫ا في أي والية في الواليات المتحدة بالممارسة في والية نيويورك دون الحاجة إلى خدمات مدنية أو

عقوبة جنائية تتعلق بعدم وجود ترخيص ،والسماح لمساعدي األطباء أو من يحملون لقب مشابه إلى حد كبير مرخص له وفي وضع جيد حالي
في أي مقاطعة أو إقليم في كندا ،أو أي دولة أخرى على النحو المعتمد من قبل وزارة الصحة لممارسة المهنة في والية نيويورك بدون عقوبة
مدنية أو جنائية تتعلق بعدم وجود ترخيص؛
•

القسمان  3502و  3505من قانون الصحة العامة و الجزء  89من البند  10من  NYCRRبالقدر الالزم للسماح لتقنيي األشعة المرخصين
وفي وضع جيد حالي٫ا في أي والية بالواليات المتحدة بالممارسة في نيويورك الوالية بدون عقوبة مدنية أو جنائية تتعلق بعدم الترخيص؛

•

األقسام  8502و  8504و  a-8504و  8505و  8507من قانون التعليم والجزء الفرعي  4-79من البند  8من  ،NYCRRإلى الحد
الضروري للسماح بمعالجي الجهاز التنفسي المرخص لهم وفي الوضع الجيد الحالي في أي والية في الواليات المتحدة للممارسة في والية
نيويورك دون عقوبة مدنية أو جنائية تتعلق بعدم وجود ترخيص؛

•

األقسام  6512إلى  6516و  8510من قانون التعليم و  8الجزء الفرعي  4-79من  NYCRRبالقدر الالزم للسماح لفنيي العالج التنفسي
المرخص لهم وفي وضع جيد حالي٫ا في أي والية في الواليات المتحدة بالممارسة في والية نيويورك دون عقوبة مدنية أو جنائية المتعلقة بعدم
وجود ترخيص؛

•

القسم  6502من قانون التعليم ورقم  ،NYCRR 59.8 8بالقدر الالزم للسماح بمساعدي األطباء ،الممرضات المحترفات المرخصات،
والممرضات العامالت المرخص لهن ،والممرضات الممارسين المرخصين وفي وضع جيد حالي٫ا في والية نيويورك ولكن ليس مسجال ٫في
والية نيويورك للممارسة في والية نيويورك دون عقوبة مدنية أو جنائية تتعلق بعدم التسجيل ،وللسماح لكل من المساعدين المتخصصين
والمعالجين التنفسيين وفنيي العالج التنفسي والصيادلة والمتخصصين في التمريض السريري وأطباء األسنان وأخصائيي صحة األسنان،
مساعدي طب األسنان المسجلين ،القابالت ،أخصائيي اإلرواء ،تقنيي المختبرات السريرية ،تقنيي الخاليا ،فنيي المختبرات السريرية المعتمدين،
فنيي األنسجة المعتمدين ،األخصائيين االجتماعيين السريريين المرخصين ،األخصائيين االجتماعيين الرئيسيين المرخصين ،أطباء األطفال،
المعالجين الفيزيائيين ،مساعدي العالج الطبيعي ،مستشاري الصحة العقلية ،الزواج واألسرة المعالجون والمعالجون بالفنون اإلبداعية
صا غير مرهون وتتمتع حالي٫ا بوضع جيد في والية نيويورك ولكنها غير مسجلة في
والمحللون النفسيون وعلماء النفس الذين ح لديك ترخي ٫
والية نيويورك للممارسة في والية نيويورك دون عقوبة مدنية أو جنائية تتعلق بعدم التسجيل ؛

•

األقسام  6951و  6952و  6953و  6955من قانون التعليم ،بالقدر الالزم للسماح للقابالت المرخصات وفي وضع جيد حالي٫ا في أي والية في
الواليات المتحدة ،أو في أي مقاطعة أو إقليم في كندا ،أو أي بلد آخر معتمد من قبل وزارة الصحة للممارسة في والية نيويورك دون عقوبة
مدنية أو جنائية تتعلق بعدم الترخيص؛

•

القسم  3507من قانون الصحة العامة والجزء  89من البند  10من  NYCRRبالقدر الالزم للسماح لتقنيي األشعة المرخصين وفي وضع جيد
حالي٫ا في والية نيويورك ولكنهم غير مسجلين في والية نيويورك للممارسة في والية نيويورك بدون مدني أو العقوبة الجنائية المتعلقة بعدم
التسجيل؛

•

األقسام  6512إلى  6516و  6548و  6911من قانون التعليم واألقسام  60.11و  64.8البند  8من  ،NYCRRبالقدر الالزم للسماح
ألخصائيي التمريض اإلكلينيكيين والمساعدين المتخصصين واأللقاب المماثلة إلى حد كبير المعتمدة وفي الوضع الجيد الحالي في أي والية في
الواليات المتحدة ،أو أي مقاطعة أو إقليم في كندا ،أو أي والية أخرى كما وافقت عليها وزارة الصحة للممارسة في والية نيويورك دون عقوبة
مدنية أو جنائية تتعلق بعدم وجود شهادة؛

•

األقسام  6512إلى  ،6516و  7704من قانون التعليم والجزء  74من العنوان  8من  ،NYCRRإلى الحد الضروري للسماح للعاملين
االجتماعيين المرخصين ،واألخصائيين االجتماعيين السريريين المرخصين ،واأللقاب المماثلة إلى حد كبير المرخصة وفي الوضع الجيد
الحالي في أي والية في الواليات المتحدة ،أو في أي مقاطعة أو إقليم بكندا ،أو أي بلد آخر كما وافقت عليه وزارة الصحة للممارسة في والية
نيويورك دون عقوبة مدنية أو جنائية تتعلق بنقص الترخيص؛

•

القسم  6908من قانون التعليم واللوائح ذات الصلة ،بالقدر الالزم للسماح لخريجي برامج تعليم الممرضات المؤهلين المسجلين في وزارة التعليم
بالوالية بالتوظيف لممارسة التمريض في مستشفى أو دار رعاية لمدة  180يو ٫ما فور االنتهاء بنجاح من برنامج التعليم المؤهل للترخيص
المسجل في والية نيويورك ،بشرط أن يقدم الخريجون إلى وزارة التعليم بالوالية طلب٫ا للحصول على شهادة كممرض ممارس؛

•

القسم  8609من قانون التعليم واللوائح ذات الصلة ،بالقدر الالزم للسماح لخريجي وزارة التعليم بالوالية المسجلين ،وترخيص برامج تعليم
المختبرات السريرية المؤهلة  ،وبرامج تعليم فني المختبرات السريرية ليتم توظيفهم لممارسة لمدة  180يو ٫ما فور االنتهاء بنجاح من نيويورك
برنامج تعليمي مؤهل للترخيص مسجل من الوالية ،في مختبر سريري مع تصريح صالح من والية نيويورك ،شريطة أن يقدم الخريج طلب٫ا
للحصول على ترخيص ممارس مختبرات إكلينيكية في والية نيويورك وتصريح محدود؛

•

القسم الفرع  5من القسم  6907من قانون التعليم واللوائح المرتبطة به ،بالقدر الالزم للسماح لخريج برامج التعليم المؤهلة ر
للتخيص
ي
ي
الممرضة العملية والممرضة العملية المسجلة من قبل وزارة التعليم بالوالية ليتم توظيفهم لممارسة التمريض تحت رإشاف موظف مسجل
ممرضة ر
ى
المسني لمدة ً 180
يوما بعد التخرج ر
ى
مباشة؛
المستشف المستخدم أو دار رعاية
محتفة وبتأييد من

•

القسم  6524من قانون التعليم ،القسم  60.7من البند  8من  NYRRوالفقرة ( )1من القسم الفرعي ( g) 405.4من البند  10من NYCRR
بالقدر الالزم للسماح ألي طبيب سيتخرج في  2021أو  2022من أكاديمية برنامج طبي معتمد من قبل وكالة اعتماد التعليم الطبي للتعليم الطبي
من قبل لجنة االتصال للتعليم الطبي أو الجمعية األمريكية لتقويم العظام ،وتم قبوله من قبل مجلس االعتماد لبرنامج اإلقامة المعتمد للتعليم الطبي
العالي داخل أو خارج والية نيويورك لممارسة المهنة في أي مؤسسة تحت إشراف طبيب مرخص؛

•

األقسام  6512إلى  6516و  6524من قانون التعليم والجزء  60من البند  8من  ،NYCRRبالقدر الالزم للسماح لألفراد الذين تخرجوا من
البرامج الطبية المسجلة أو المعتمدة الموجودة في والية نيويورك في عام  2021بممارسة الطب في والية نيويورك ،دون الحاجة إلى الحصول

على ترخيص وبدون عقوبة مدنية أو جنائية تتعلق بعدم وجود ترخيص ،بشرط أن يتم اإلشراف على ممارسة الطب من قبل هؤالء الخريجين
في جميع الحاالت من قبل طبيب مرخص ومسجل لممارسة الطب في والية نيويورك؛
•

المادة  212من قانون التقاعد والضمان االجتماع ،لغرض تجاهل أي دخل مكتسب خالل ر
فتة الطوارئ من حد الدخل المحسوب
ي
بموجب هذا البند؛

•

القسم  k-2805من قانون الصحة العامة واألقسام  405.4و  405.5و  405.9و  405.14و  405.19و  405.22من البند  10من ،NYCRR
إلى الحد الضروري للسماح للموظفين ذوي الكفاءة المهنية الالزمة والذين يتمتعون بامتيازات ومؤهالت للعمل في منشأة وفق٫ا لهذا القسم من قانون
الصحة العامة ومثل هذه األقسام من  ،NYCRRأو الذين يتمتعون بامتياز ومعتمدون للعمل في منشأة في والية أخرى وفق٫ا للقوانين واللوائح
المعمول بها في تلك الدولة األخرى ،لممارسة منشأة في والية نيويورك؛

•

المادة  30من قانون الصحة العامة بالقدر الالزم للسماح لفرق الطوارئ الطبية وفرق الطوارئ الطبية المتقدمة بتقديم خدمات طارئة وغير طارئة
ضمن نطاق ممارستهم خارج اإلعدادات المصرح بها حالي٫ا ،مثل المستشفيات؛

•

القسمان الفرعيان  dو  uمن القسم  800.3من البند  10من  ،NYCRRبالقدر الالزم للسماح لموظفي الخدمة الطبية الطارئة بتوفير المسعفين
المجتمعيين ،واستخدام وجهات بديلة ،والتطبيب عن بُعد لتسهيل عالج المرضى في المكان ،والخدمات األخرى التي قد تتم الموافقة عليها من قبل
مفوض الصحة؛

•

الفرع ( )pمن القسم  800.3من البند  10من  ،NYCRRبالقدر الالزم
الفرع ( )7من قانون الصحة العامة القسم  ،3001والقسم
القسم
ي
ي
للسماح ى
ى
ى
ى
المجتمعيي بموافقة مسبقة من إدارة الصحة ،إلدارة
المسعفي
والمسعفي ،وتوفت خدمات
الطن المعتمد
الطوارئ
بفن
ي
ي
ً
ى
وفقا ألمر محدد لغت المريض وتحت التوجيه الطن لطبيب مرخص ،ر
يستوف فنيو
أن
ط
بش
)
COVID-19
(
و
ا
ز
اإلنفلون
ضد
التطعيمات
ي
ي
ً
ر
ر
ى
الن حددها مفوض الصحة؛
الطوارئ الطبية  -المسعفي يجب أن يستوفوا أوال الشوط ي

•

القسم  6951من قانون التعليم ،والقسم  5.5-79من البند  8من  ،NYCRRبقدر ما تقرص هذه األحكام ممارسة القبالة عىل إدارة حاالت
أساس وتقييم
الحمل العادية ووالدة األطفال ورعاية ما بعد الوالدة وكذلك الرعاية الصحية اإلنجابية الوقائية األولية للنساء األصحاء بشكل
ي
ً
الالئ يمارسن وفقا لعالقات تعاونية مع األطباء أو
المواليد الجدد وإنعاشهم وإحالتهم للرضع ،وبقدر ما يقرص ممارسة القبالة عىل القابالت
ي
ى
المرخصي ،بحيث يمكن للقابالت ،ألغراض حالة الطوارئ هذه ،إعطاء التطعيمات ضد األنفلونزا و ( )COVID-19ألي
المستشفيات
ً
ى
ر
ر
الن تشف عليها أو توافق عليها وزارة الصحة بوالية نيويورك أو اإلدارات الصحية المحلية،
مريض وفقا ألمر محدد لغت المريض يف المواقع ي
وتعمل تحت ر
الممارسي ،ر
ى
ى
ى
بشط أن تكون قابلة
المرخصي أو المعتمدين الممرضات
المرخصي أو مساعدي األطباء
الطن لألطباء
اإلشاف
ي
ى
ر
ى ر
الن وضعها مفوض الصحة؛
بدون شهادة صادرة من الوالية يجب أن
ي
تستوف إدارة التعليم الخاصة بإدارة عوامل التحصي الشوط ي

•

المادة  139من قانون التعليم ،القسم  b-576من قانون الصحة العامة والقسم  1.7-58من العنوان  10من  ،NYCRRبالقدر الالزم للسماح
للممرضات المسجالت بطلب جمع عينات مسحة من الحلق أو البلعوم من أفراد يشتبه في أنهم اإلصابة بفيروس ( ،)COVID-19ألغراض
االختبار؛

•

القسم الفرعي  1من القسم  ،6902القسم الفرعي  5 ، 4و  7من القسم  6909من قانون التعليم ،القسمين  6و  7من القسم  6527من قانون
التعليم ،والقسم  63.9و  64.7من العنوان  8من  ،NYCRRبالقدر الالزم للسماح يقوم األطباء والممرضات الممارسون المعتمدون بإصدار
نظام محدد لغير المرضى للممرضات أو أي أشخاص آخرين مخول لهم بموجب القانون أو بموجب هذا األمر التنفيذي من أجل ( )1جمع
عينات مسحة من الحلق أو البلعوم األنفي من األفراد المشتبه في إصابتهم بعدوى ( ،)COVID-19ألغراض االختبار  ،أو ألداء المهام
األخرى التي قد تكون ضرورية لتوفير الرعاية لألفراد الذين تم تشخيصهم أو المشتبه في إصابتهم بعدوى  COVID-19؛ ( )2جمع عينات
الدم لتشخيص مرض ( )COVID-19الحاد أو السابق؛ ( )3إدارة التطعيمات ضد األنفلونزا أو ( )COVID-19وفق٫ا ألحدث التوصيات
الصادرة عن اللجنة االستشارية لممارسات التحصين ( )ACIPو  /أو موافقة إدارة الغذاء والدواء األمريكية المعمول بها أو تصريح االستخدام
في حاالت الطوارئ ( ،)EUAمع مراعاة أي الشروط األخرى المنصوص عليها في هذا األمر ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
الشروط المتعلقة بالتدريب واإلشراف  ،عند االقتضاء؛ و ( )4عند االقتضاء وبالقدر الالزم ،ألداء المهام ،تحت إشراف ممرضة ،أو تقتصر
على نطاق ممارسة ممرضة مرخصة أو مسجلة لتقديم الرعاية لألفرا؛

•

األقسام  6521و  6902من قانون التعليم  ،واألقسام الفرعية  4و  5و  7من القسم  6909من قانون التعليم ،واألقسام الفرعية  6و  7من القسم
 6527من قانون التعليم  ،واألقسام  63.9و  64.7من البند  8من  NYCRRبقدر ما الحد من تنفيذ النظم الطبية التي يحددها األطباء المرخص
لهم أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية المرخص لهم والمصرح لهم قانون٫ا بالممرضات المسجالت المرخص لهن بموجب المادة  139من
قانون التعليم ،بالقدر الالزم للسماح للموظفين غير الممرضين ،وفق٫ا لما يسمح به القانون وعلى إتمام التدريب الذي يعتبره مفوض الصحة مناسب٫ا
من أجل )1( :جمع عينات مسحة من الحلق أو األنف أو البلعوم ،حسب االقتضاء ،من األفراد المشتبه في إصابتهم بفيروس ( )COVID-19أو
األنفلونزا ،ألغراض االختبار؛ ( )2جمع عينات الدم لتشخيص مرض ( )COVID-19الحاد أو السابق؛ ( )3إدارة التطعيمات ضد األنفلونزا
أو ( )COVID-19وفق٫ا ألحدث التوصيات الصادرة عن اللجنة االستشارية لممارسات التحصين ( )ACIPو/أو موافقة إدارة الغذاء والدواء
األمريكية المعمول بها أو تصريح االستخدام في حاالت الطوارئ ( ،)EUAمع مراعاة أي الشروط األخرى المنصوص عليها في هذا األمر،
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الشروط المتعلقة بالتدريب واإلشراف ،عند االقتضاء؛ و ( )4حيثما ينطبق ذلك وبالقدر الالزم  ،ألداء
المهام  ،تحت إشراف ممرضة  ،أو تقتصر على نطاق ممارسة ممرضة مرخصة أو مسجلة لتقديم الرعاية لألفراد؛

•

القسم الفرعي ( )bمن القسم  405.3من البند  10من  ،NYCRRبالقدر الالزم للسماح للمستشفيات العامة باستخدام متطوعين مؤهلين أو
موظفين تابعين لمستشفيات عامة مختلفة  ،وفق٫ا للشروط واألحكام التي وضعها مفوض الصحة؛

•

القسم  400.9والفقرة  7من القسم الفرعي  hمن القسم  405.9من البند  10من  ،NYCRRبالقدر الالزم للسماح للمستشفيات العامة ودور
رعاية المسنين المرخصة وفق٫ا للمادة  28من قانون الصحة العامة التي تعالج المرضى أثناء حالة الطوارئ الناجمة عن الكوارث ،نقل أو
استقبال هؤالء المرضى ،على النحو المصرح به من قبل مفوض الصحة إذا لزم األمر بسبب نقص الموظفين ،شريطة أن تتخذ هذه المرافق

جميع التدابير المعقولة لحماية صحة وسالمة هؤالء المرضى والمقيمين ،بما في ذلك ممارسات النقل واإلخالء اآلمنة ،واالمتثال مع العالج
الطبي الطارئ وقانون العمل النشط ( USC 42القسم  )dd1395وأي لوائح ذات صلة؛
•

القسم  64.7من البند  8من  NYCRRلتوسيع البروتوكوالت التي بدأتها الممرضة لتشمل مخطط كهربية القلب ( )EKGلعالمات وأعراض
متالزمة الشريان التاجي الحادة ،وجلوكوز الدم للحالة العقلية المتغيرة ،والمختبرات والخطوط الوريدية لإلنتان المحتمل واختبار الحمل قبل
اإلجراء إلى اإلسراع في التقييم والتشخيص؛

•

القسم  415.15من البند  10من  NYCRRبالقدر الالزم للسماح بإجراء زيارات الطبيب للمقيمين في دار رعاية المسنين عن طريق التطبيب
عن بعد؛

•

القسمان  405.13و  755.4من البند  10من  NYCRRبالقدر الالزم للسماح لممرضة مسجلة ممارسة متقدمة حاصلة على درجة الدكتوراه أو
درجة الماجستير المتخصصة في إدارة التخدير بإدارة التخدير في مستشفى عام أو مركز جراحة متنقل قائم بذاته دون إشراف من طبيب مؤهل
في أماكن الرعاية الصحية هذه؛

•

األقسام  800.3و  800.8و  800.9و  800.10و  800.12و  800.17و  800.18و  800.23و  800.24و  800.26من البند  10من
 NYCRRإلى الحد الضروري لتمديد جميع شهادات مزودي خدمات الطوارئ الطبية الحالية لمدة عام واحد؛ للسماح لمفوض الصحة بتعديل
متطلبات الفحص أو إعادة االعتماد لشهادات مقدم الخدمات الطبية الطارئة؛ تعليق أو تعديل ،وفق٫ا لتقدير مفوض الصحة ،أي متطلبات إلعادة
التصديق على مقدمي خدمات الطوارئ الطبية المعتمدين مسبق٫ا؛ وبنا ٫ء على تقدير مفوض الصحة ،قم بتطوير عملية تحددها وزارة الصحة،
للسماح ألي مقدم خدمات طبية طارئة معتمد أو مرخص من والية أخرى بتقديم خدمات طبية طارئة داخل والية نيويورك ؛ وفق٫ا لتقدير مفوض
الصحة ،تعليق أو تعديل متطلبات المعدات أو المركبات من أجل ضمان استدامة عمليات EMS؛

•

القسم الفرعي ( )15من القسم  3001واألقسام  800.3و  800.15و  800.16من البند  10من  NYCRRبموافقة وزارة الصحة ،إلى الحد
الضروري لتعريف "المراقبة الطبية" لتشمل أيض٫ا التوجيه في حاالت الطوارئ وغير الطوارئ للطوارئ موظفو الخدمات الطبية من قبل
مركز مراقبة طبي إقليمي أو تابع للوالية وللسماح لموظفي الخدمات الطبية الطارئة بالعمل تحت إشراف وتوجيه ممرض ممارس أو مساعد
طبيب أو مسعف ،بشرط أن يقدم هذا المهني الطبي الرعاية تحت إشراف طبيب ووفق٫ا لخطة معتمدة من وزارة الصحة.

•

المواد  3001و  a-3005و  3008و  3010من قانون الصحة العامة بالقدر الالزم لتعديل تعريف "الخدمات الطبية الطارئة" لتشمل المساعدة
الطبية الطارئة وغير الطارئة والمنخفضة الحدة فقط لغرض إزالة القيود المفروضة على خدمات اإلسعاف المعتمدة أو مقدمي الخدمات الذين
يعملون خارج المنطقة الرئيسية المدرجة في شهادة تشغيل خدمة اإلسعاف هذه بموافقة مسبقة من وزارة الصحة؛ للسماح لمفوض الصحة
بإصدار شهادات مؤقتة لمقدمي الخدمات الطبية الطارئة لألفراد المؤهلين مع تعديل فترات االعتماد على النحو المعتمد؛ والسماح للخدمات
الطبية الطارئة بنقل المرضى إلى مواقع أخرى غير مرافق الرعاية الصحية بموافقة مسبقة من وزارة الصحة؛

•

األقسام  6502و  6524و  6905و  6906و  6910من قانون التعليم والجزء  59.8من البند  8من  NYCRRإلى الحد الضروري للسماح
لألطباء المتقاعدين والممرضات المحترفين المسجلين والممرضات العمليين المرخصين والممرضات الممارسين المرخص لهم بالممارسة وفي
الصالح الحالي الوقوف في والية نيويورك ،ولكن ليس مسجال ٫حالي٫ا في والية نيويورك ،إلعادة التسجيل من خالل استخدام نموذج التسجيل
التلقائي المعجل الذي طورته الوالية والتنازل عن أي رسوم تسجيل لفترة التسجيل الثالثية لمثل هؤالء المسجلين؛

•

الفقرة  1من القسم  6542من قانون التعليم  ،الفقرة  1من القسم  6549من قانون التعليم ،واألقسام الفرعية ( )aو ( )bمن القسم  94.2من البند
 10من  NYCRRإلى الحد الضروري للسماح بمساعد طبيب ،و السماح لمساعد متخصص ،لتقديم الخدمات الطبية المناسبة لتعليمهم وتدريبهم
وخبراتهم دون إشراف من طبيب مشرف دون عقوبة مدنية أو جنائية تتعلق بعدم وجود إشراف من قبل الطبيب المشرف؛

•

القسم الفرعي ( )3من القسم  6902من قانون التعليم ،وأي لوائح مرتبطة به ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،القسم  64.5من البند
 10من  ،NYCRRإلى الحد الالزم للسماح لممرض ممارس بتقديم الخدمات الطبية المناسبة لتعليمهم ،التدريب والخبرة ،بدون اتفاقية ممارسة
مكتوبة ،أو عالقة تعاونية مع طبيب ،دون عقوبة مدنية أو جنائية تتعلق بعدم وجود اتفاقية ممارسة مكتوبة ،أو عالقة تعاونية مع طبيب؛

•

الفقرة الفرعية ( )2من الفقرة ( )2من التقسيم الفرعي ( )gمن  .N.Y.C.R.R 10القسم  ،405.4بالقدر الالزم للسماح لخريجي كليات الطب
األجنبية الحاصلين على سنة واحدة على األقل من التعليم الطبي العالي بتقديم رعاية المرضى في المستشفيات ،يتم تعديله للسماح لهؤالء
الخريجين الذين ليس لديهم تراخيص بتقديم رعاية المرضى في المستشفيات إذا كانوا قد أكملوا سنة واحدة على األقل من التعليم الطبي العالي؛

•

القسم الفرعي  4من القسم  6909من قانون التعليم ،والتقسيم الفرعي  6من القسم  6527من قانون التعليم ،والقسم  64.7من البند  8من
 ،NYCRRإلى الحد الضروري للسماح لألطباء والممرضات الممارسين المعتمدين بإصدار نظام محدد لغير المرضى الممرضات أو أي
شخص آخر مخول بموجب القانون أو بموجب هذا األمر التنفيذي لجمع عينات مسحة من الحلق أو البلعوم من األفراد المشتبه في إصابتهم
بعدوى ( ،)COVID-19ألغراض االختبار ،أو ألداء المهام األخرى التي قد تكون ضرورية لتقديم رعاية األفراد الذين تم تشخيصهم أو
المشتبه في إصابتهم بعدوى ()COVID-19؛

•

القسمان  8602و  8603من قانون التعليم ،والقسم  1.5-58من البند  10من  ،NYCRRبالقدر الالزم للسماح لألفراد الذين يستوفون
المتطلبات الفيدرالية لالختبار عالي التعقيد بإجراء اختبار للكشف عن  SARS-CoV-2في العينات التي تم جمعها من األفراد المشتبه في
إصابتهم بعدوى ()COVID-19؛

•

المادة  165من قانون التعليم والقسم  1.3-58من البند  10من  ،NYCRRبالقدر الالزم للسماح لممارسي المختبرات السريرية بإجراء
االختبارات في مختبر سريري تحت إشراف عن بعد ،بشرط أن يكون المشرف في الموقع ثماني ساعات على األقل لكل أسبوع؛

•

القسم الفرعي  32من القسم  6530من قانون التعليم ،الفقرة ( )3من القسم الفرعي ( )aمن القسم  29.2من البند  8من  ،NYCRRواألقسام
 ،1.11-58و  ،405.10و  415.22من البند  10من  ،NYCRRفقط إلى الحد من الضروري إعفاء مقدمي الرعاية الصحية من متطلبات

حفظ السجالت ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تعيين رموز التشخيص أو إنشاء أو االحتفاظ بسجالت أخرى ألغراض الفوترة ،دون
عقوبة مدنية أو جنائية تفرضها وزارة الصحة أو إدارة التعليم بالوالية؛
•

القسم  112من قانون مالية الوالية ،بالقدر الذي يتفق مع المادة الخامسة ،القسم  1من دستور الوالية ،وبالقدر الالزم إلضافة أعمال ومواقع ووقت
إضافي إلى عقود الدولة أو لمنح عقود الطوارئ ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر لعقود الطوارئ أو عقود اإليجار للنقل ودعم عمليات
الدولة بموجب المادة  3من قانون المباني العامة؛ أو عقود الطوارئ بموجب البند  9من قانون المباني العامة؛ أو عقود الطوارئ للخدمات المهنية
بموجب المادة  a -136من قانون مالية الوالية؛ أو عقود الطوارئ للسلع والخدمات والتكنولوجيا بموجب المادة  163من قانون مالية الوالية؛ أو
عقود الطوارئ لشراء السلع والخدمات والتكنولوجيا من خالل أي جداول  GSAالفيدرالية أو برامج  1122الفيدرالية أو غيرها من المركبات
الحكومية أو اإلقليمية أو المحلية أو متعددة االختصاصات أو التعاونية؛

•

القسم  163من قانون مالية الوالية والمادة  C-4من قانون التنمية االقتصادية ،إلى حد السماح بشراء السلع والخدمات والتكنولوجيا والمواد
الضرورية لتسريع تعاقد الخدمات والسلع والتكنولوجيا الضرورية؛

•

القسم  4903من قانون التأمين والمادة  4903من قانون الصحة العامة فقط بالقدر الالزم لزيادة توافر طاقم الرعاية الصحية  ،بنا ٫ء على شهادة
من المستشفى للخطة الصحية  ،عن طريق تعليق متطلبات مراجعة التفويض المسبق للعمليات الجراحية المجدولة في مرافق المستشفى
والمستشفى القبول ،وخدمات العيادات الخارجية بالمستشفى ،وخدمات الرعاية الصحية المنزلية بعد دخول المستشفى ،وخدمات إعادة التأهيل
للمرضى الداخليين والخارجيين بعد دخول المستشفى؛ وتعليق المراجعة المتزامنة لخدمات المستشفيات الداخلية والخارجية؛ وتعليق المراجعة
بأثر رجعي لخدمات المستشفيات الداخلية والخارجية في المستشفيات داخل الشبكة؛ خالل فترة سريان هذا األمر التنفيذي فقط؛ و

•

القسم الفرعي  cمن القسم  4904من قانون التأمين ،الفقرة  1من القسم الفرعي  bمن القسم  4914من قانون التأمين ،القسم الفرعي  3من القسم
 4904من قانون الصحة العامة ،والفقرة  aمن القسم الفرعي  2من القسم  4914من قانون الصحة العامة ،إلى عدد األطر الزمنية القانونية
المطلوبة لتقديم المستشفى الستئناف داخلي واستئناف خارجي فقط بالقدر الالزم لزيادة توافر طاقم الرعاية الصحية خالل فترة تعليق هذا األمر
التنفيذي فقط.

صدر تحت توقيعي وختم الوالية في مدينة ألباني في هذا اليوم السابع عشر من
شهر سبتمبر من العام ألفين وواحد وعشرين.

صدر عن الحاكمة

سكرتير الحاكم

