
 
 الحاكمة كاثي هوكول   29/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  تقدم الحاكمة هوكول تحديثًا لموظفي الرعاية الصحية بعد تنفيذ فرض التطعيم األول من نوعه في الوالية
  

  تم اإلبالغ عن عدم وجود أية مرافق رعاية صحية مغلقة منذ دخول الفرض حيز التنفيذ
  

  يعمل مركز العمليات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع في أسئلة استكشاف األخطاء وإصالحها من المرافق 
  

  األمر التنفيذي للحاكمة يوسع بشكل كبير القوى العاملة المؤهلة للرعاية الصحية للمساعدة في سد الثغرات حسب الحاجة
  

التوظيف في المستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية، بعد تنفيذ  قدمت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تحديثًا حول 
فرض التطعيم في الوالية. تم اإلبالغ عن عدم إغالق مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء الوالية منذ دخول قرار الفرض  

  حيز التنفيذ.
  

ا لدينا، والتأكد من أن العاملين في مجال الرعاية "مسؤوليتنا الكبرى هي حماية الفئات األكثر ضعفً  قالت الحاكمة هوكول:
أنا ممتنة للمنشآت والنقابات   الصحية الذين يعتنون بأحبائنا يتم تطعيمهم أمر بالغ األهمية للحفاظ على سالمة سكان نيويورك. 

والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين اتخذوا خطوات مهمة إلعداد سكان نيويورك وحمايتهم، ونحن نعمل مع المرافق  
لضمان استمرار عملها. سنستمر في مراقبة التطورات والعمل مع أصحاب المصلحة لتحري الخلل وإصالحه، وأنا على 

  ءات إضافية حسب الحاجة". استعداد التخاذ إجرا
  

وجهت الحاكمة هوكول مركز عمليات يعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع بقيادة وزارة الصحة بوالية نيويورك 
لمراقبة عمليات التوظيف واالتجاهات على مستوى الوالية باستمرار وتقديم ارشادات لمرافق الرعاية الصحية والمساعدة في 

  واقف المستعصية مع مقدمي الخدمات عند الضرورة.إيجاد حلول للم
  

عمل خبراء موضوع مركز العمليات مع المنشآت المتأثرة لتحري الخلل وإصالحه وتحديد منذ دخول القرار حيز التنفيذ،  
  الحلول.

  
  داخل نظام جامعة والية نيويورك، أجرت جميع المرافق تعديالت تشغيلية للحفاظ على الخدمات الهامة.

  
% من العاملين في المستشفى بشكل كامل. التقسيم الكامل على مستوى المنشأة متاح  87اعتباًرا من هذا الصباح، تم تطعيم 

باألمس، أصدرت الحاكمة هوكول بيانات أولية تظهر ارتفاع معدالت التطعيم لموظفي الرعاية الصحية نتيجة للتفويض.  . هنا
  : البياناتالمعدالت أدناه هي النسبة المئوية للعاملين في االمتثال للتفويض اعتباًرا من أحدث 

هي   COVID-19النسبة المئوية للعاملين في دار رعاية المسنين الذين يتلقون جرعة واحدة على األقل من لقاح  •
92%  

هي   COVID-19النسبة المئوية لموظفي مرافق رعاية البالغين الذين يتلقون جرعة واحدة على األقل من لقاح  •
89%  

  %.92الذين يتلقون جرعة واحدة على األقل هي  النسبة المئوية لموظفي المستشفى  •

  
###  

  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/hospital-worker-vaccinations
https://covid19vaccine.health.ny.gov/long-term-care-vaccinations
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