
 
 الحاكمة كاثي هوكول    10/2021/ 5 للنشر فوًرا:

 

 

   OPWDDو  OMHالحاكمة هوكول توسع إجبارية اللقاح ليشمل الموظفين في سياقات مستشفى   
  

الحصول   OPWDDلألمراض النفسية وموظفي المستشفيات المتخصصة المعتمدين من  OMHيتطلب من مستشفيات  
  نوفمبر  1على لقاح واحد على األقل بحلول 

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن خطة لتوسيع نطاق تفويض لقاح عمال الرعاية الصحية ليشمل الموظفين الذين   

يعملون في مرافق معينة تقدم الرعاية الصحية لألفراد الذين يخدمهم مكتب الصحة العقلية ومكتب األشخاص الذين يعانون 
طلب من الموظفين الذين يعملون في األماكن التي تعالج بعض أكثر سكان بموجب التوجيه الجديد، سي   من إعاقات في النمو.

نوفمبر، دون خيار   1( بحلول COVID-19نيويورك ضعفاً إظهار دليل على اللقطة األولى على األقل لسلسلة لقاح مرض )
عي، إذا لم يتم تلقيحهم، بدًءا قبل هذا المتطلب، سي طلب من الموظفين في هذه اإلعدادات الخضوع لالختبار األسبو االختبار.

   أكتوبر. 12من 
  

تعمل متطلبات اللقاح في حث األشخاص على القيام بالشيء الصحيح ، ويجب على جميع المهنيين في   قالت الحاكمة هوكول،
(، بما في ذلك اللقاح، حتى ال ينقلوا الفيروس  COVID-19األوساط الصحية اتخاذ جميع االحتياطات األساسية ضد مرض )

ليشمل أولئك الذين يحتاجون إلى الحصول على خدمات  لدينا التزام بتوسيع هذا االلتزام  إلى األشخاص القادمين للعالج.
الصحة العقلية والرعاية الخاصة، وهذا هو السبب في أننا نجعل اللقاح إلزاميًا لجميع الموظفين الذين يعملون في هذه المرافق  

 التي تقع ضمن اختصاص الوالية.  
  
سبتمبر ينطبق فقط على األفراد المشمولين في المرافق التي تنظمها وزارة   27متطلب اللقاح الذي دخل حيز التنفيذ في  

أكتوبر، سيصبح مطلب اللقاح ساري المفعول للموظفين   7الصحة، بما في ذلك جميع المستشفيات ودور رعاية المسنين. في  
ا وزارة الصحة ، بما في ذلك مرافق رعاية البالغين، ووكاالت الصحة المنزلية،  المشمولين في المرافق اإلضافية التي تنظمه

وبرامج الرعاية الصحية المنزلية طويلة األجل ، وبرامج الرعاية المنزلية لإليدز، ورعاية المسنين، والتشخيص والتشخيص  
  ومراكز العالج 

  
، على جميع األفراد العاملين في  OPWDDو  OMHوكالة  سيتم تطبيق هذا المتطلب الجديد، الذي تم وضعه ضمن لوائح 

، باإلضافة إلى أولئك الذين يعملون في المستشفى التخصصي المعتمد من قبل  OMHمستشفيات األمراض النفسية في شبكة 
OPWDD .    

  
صحة العقلية في  تخطط الحاكمة هوكول لمواصلة توسيع نطاق مطلب اللقاح ليشمل إعدادات الخدمة البشرية ورعاية ال  

  األسابيع المقبلة، مع اتخاذ الخطوات الالزمة أيًضا لضمان استمرار مالءمة مستويات التوظيف عبر أنظمة الخدمة هذه.
  

من حاالت أمراض مزمنة   OMH"يعاني العديد من األشخاص الذين تخدمهم   ، الدكتورة آن سوليفان،OMHقالت مفوضة 
(. لقد أثبت اللقاح أنه آمن وفعال وسيحمي مرضانا وموظفينا وكذلك COVID-19تجعلهم أكثر عرضة لإلصابة بفيروس )

  عائالتنا ومجتمعاتنا. أحث الجميع على الحصول على اللقاح وأحيي الحاكم هوشول لتمديد الوالية."
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