
 
 الحاكمة كاثي هوكول    10/2021/ 5 للنشر فوًرا:

 

 

أعلنت الحاكمة هوكول عن تصريح مرور ممتاز هو األول في البالد للتحقق من بطاقات العبور الصادرة من الواليات  
  (COVID-19األمريكية استناًدا إلى التوجيهات الفيدرالية وتوجيهات فيروس ) 

  
  تطبيق الماسح المحّدث المتاح للشركات على الصعيد الوطني مجاًنا لقبول مجاني وآمن بين الواليات  

  
سكان نيويورك الذين تم تلقيحهم في نيو    مليون بطاقة مرور وبطاقة مرور مميز منذ اإلطالق؛  5.6تم استخراج أكثر من  

  جيرسي أو فيرمونت اآلن مؤهلون الستخراج بطاقات عبور
  

تتوفر    لتطبيق ماسح تصريح العبور حتى اآلن يمثل التكامل عبر شركات نيويورك؛  145,000يمثل تنزيل أكثر من 
  هنا أصول تسويق جديدة للشركات 

  
  هناللتعرف على المزيد عن تصريح المرور وتنزيله  

  
التطبيق المصاحب المجاني   -أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تحديث تطبيق ماسح تصريح المرور لوالية نيويورك  

من جهات إصدار موثوق بها خارج والية   الصحية SMARTبطاقات  لتمكين التحقق من صحة  -لألنشطة التجارية 
  الحل األول في البالد، بقيادة الوالية ومصمم بالتعاون مع( الفيدرالية والوالئية. COVID-19نيويورك بناًء على توجيهات )

مؤسسة عامة وخاصة بما في ذلك مايو كلينيك،   800وهو تحالف يضم أكثر من  -( VCI)ردة التحقق من اللقاحمبا 
يدعم نظام التحقق الجديد   -، ومؤسسة المشاريع العمومية  MITERومستشفى بوسطن لألطفال، و مايكروسوفت، و 
إلصدار على الصعيد الوطني، لمساعدة المزيد ( بين جهات اCOVID-19للتطبيق معايير وقبول التحقق من التطعيم ضد )

من األشخاص على العودة بأمان إلى العمل والمدرسة والترفيه والسفر. كجزء من التزام الوالية بالمساواة والوصول، يمكن 
  تنزيل التطبيق مجانًا من قبل أي شركة أو مكان في الواليات المتحدة.

  
، منذ أن     بطاقة مرور ممتازة 800,000بطاقة عبور، بما في ذلك أكثر من  مليون 5.6حتى اآلن، تم إصدار أكثر من 

( COVID-19تقدم منصة بطاقات العبور حاليًا دلياًل على تلقيح ) منصة تطوعية داخل الوالية. -أطلقت والية نيويورك أول
و/أو نتائج االختبارات السلبية من خالل ثالثة خيارات مختلفة من بطاقات العبور، باإلضافة إلى نسخة رقمية من سجل  

  من الخيارات. ممتازة  ( للفرد و /أو نتائج االختبار السلبية من خالل ثالثة بطاقات عبور مختلفة COVID-19تطعيم )
في نيو جيرسي أو فيرمونت استخراج دليل التطعيم أو سجل التطعيم الرقمي  يمكن اآلن لسكان نيويورك الذين تم تطعيمهم

  ، على التوالي. ممتازةمن خالل بطاقة مرور وبطاقة مرور 
  
(، وقد بذلنا جهوًدا جريئة للبحث عن حلول  COVID-19قالت الحاكمة هوكول: "لقد تضررت نيويورك بشدة من جراء ) 

 -أول لقاح للبالد ونظام اجتياز االختبار السلبي  -   إن بطاقة العبور وبطاقة العبور الممتازة .   مبتكرة لتنشيط االقتصادات"
توسيع هذا الحل نحن نقوم ب كانا أداتين مهمتين في إعادة فتح موقعنا بأمان االقتصاد وحماية الصحة العامة في نيويورك.

بشكل أكبر من خالل مجموعة من المعايير التي يمكن استخدامها والتحقق من صحتها من قبل جميع الشركات مجانًا، على  
  مستوى الوالية، بناًء على السياسات وااللتزامات المشتركة التي يثق بها سكان نيويورك."

  
تؤكد إمكانات التحقق الموسعة لتطبيق الماسح الضوئي على التزام الوالية بتزويد شركات نيويورك بكل أداة إلعادة فتحها   

بعد تحديث اليوم، سيتمكن تطبيق الماسح الضوئي من التحقق من صحة     والبقاء مفتوًحا أثناء إنشاء نموذج للتعاون الوطني.
الصحية، بما في ذلك كاليفورنيا وهاواي ولويزيانا   SMARTالتي تصدر بطاقات التصاريح من الواليات األمريكية 
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تمكين الشركات من استخدام التطبيق للدخول السلس وبدون تالمس مع المزيد من  -وفيرجينيا وقريبًا، والية واشنطن 
  المستفيدين من خارج نيويورك.

  
"نحن متحمسون  VCIوالرئيس المشارك في  MITERقال الدكتور برايان أندرسون، كبير أطباء الصحة الرقمية في  

لتعاون والية نيويورك وريادتها في تطوير أداة سهلة االستخدام للتحقق من صحة دليل التطعيم مع دخولنا في الخريف  
يوضح التنسيق بين واليات مثل نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن قوة المصدر المفتوح . ونتوقع زيادة في النشاط الداخلي

البيني في جميع أنحاء   ومعايير لدعم االبتكار والتضمين وقابلية التشغيل الصحية SMARTإطار بطاقات  والمتاح مجانًا 
  الواليات المتحدة وخارجها."

  
"اعتماد والية نيويورك قالت ليلى تريتكوف، نائب رئيس الشركة ونائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، ميكروسوفت،  

الصحية وتحديث تطبيق الماسح الضوئي لديها هو مثال رائع لما يمكن تحقيقه عندما تعمل المؤسسات   SMARTلبطاقات 
-COVIDإن الحاجة إلى االستجابة العاجلة إلى ) .   العامة والخاصة والمجتمعية معًا لالستجابة لألزمات وحل المشكالت 

للتواصل عبر الحدود في تعبير حقيقي عن التعاون المفتوح، وتطوير معيار يضع األشخاص  VCI( هي ما ألهم أعضاء 19
في المقام األول. يسعدني أن أرى األفراد والشركات والمبتكرين في الخدمة العامة مثل والية نيويورك ينشرون استخدام  

  الصحية بطريقة تستمر في دعم هذا العمل." SMARTبطاقات 
  

بطاقات  VCI"عندما اعتمد   الك ، المؤسس المشارك لمشروع كومنز وباحث أول بجامعة كورنيل،قال جي بي بو
SMART   الصحية، فعلنا ذلك بهدف مساعدة العالم على إعادة االنفتاح بأمان من خالل منح األفراد إمكانية الوصول إلى

بفضل الجهات المصدرة .  ت قد يحتاجون إليهنسخة جديرة بالثقة من سجل التطعيمات الستخدامها في أي مكان وفي أي وق
الموثوقة على الصعيد الوطني، بما في ذلك الشراكة والقيادة من والية نيويورك وغيرهم ممن يدافعون عن التكنولوجيا  

 SMARTمليون مقيم في الواليات المتحدة بإمكانية الوصول إلى بطاقة  150ويظهرون أهمية استخدامها، يتمتع أكثر من 
وكذلك الماليين من اآلخرين   -حية. يمنح التحديث األخير لتطبيق المساح الضوئي لبطاقة العبور سكان نيويورك مثلي الص

   الصحية الخاصة بهم بطرق مهمة. " SMARTقوة آلية بسيطة ومبسطة الستخدام بطاقات  -في الواليات المتحدة 
  
من خالل محرك قاعدة تطبيق الماسح الضوئي، يضمن إطار عمل المصدرين الموثوق بهم أن تصاريح السفر المقبولة تفي   

بمعايير إصدار والية نيويورك. استناًدا إلى إرشادات الصحة العامة الفيدرالية والوالية، يشمل ذلك نوع اللقاح، وتعريف  
صول من خالل الطباعة والرقمية، وحماية البيانات الصحية لألفراد. سيكون التطبيق  التطعيم بالكامل، وااللتزام بإمكانية الو

  األخرى الموثوق بها مجانًا. VCIالصحية من جهات إصدار  SMARTأيًضا قادًرا على التحقق من صحة بطاقات 
  

ذ مارس، عمل فريق تعاوني  "من قال راجيف راو، رئيس التكنولوجيا ضابط ونائب رئيس قسم المعلومات بوالية نيويورك،
 ( وحلول اختبار سلبية في البالد"COVID-19في جميع أنحاء والية نيويورك لياًل ونهاًرا لتطوير أول لقاح ضد )

"تحديث اليوم لتطبيق الماسح الضوئي لبطاقات العبور في والية نيوروك يوسع قدراته ونطاق وصوله، سواء لألفراد أو   .
المؤسسات أو الشركات أو األماكن على الصعيد الوطني. بصفتنا أول محرك للتحقق من الصحة ونظام القواعد استناًدا إلى  

لوالية، فإننا نقوم بإنشاء بنية تحتية رقمية جديدة ومجانية ويمكن الوصول ( الفيدرالية وتوجيهات اCOVID-19إرشادات )
  وأقرب إلى األشخاص واألشياء التي فاتناها لفترة طويلة ". -إليها تقربنا جميعًا من بعضنا البعض 

  
والية نيويورك على   "نحن نحيي قال ريك كالو، كبير مسؤولي االبتكار التكنولوجي في إدارة التكنولوجيا في كاليفورنيا،

هذا اإلصدار هو خطوة مهمة إلى األمام لنظام وطني قابل  .  التزامها بإطار عمل مفتوح للتحقق رقميًا من سجالت التطعيم 
  للتشغيل المتبادل يجعل التحقق من معلومات التطعيم أسهل للمقيمين والشركات على حد سواء."

  
يسعدني  ."ستساعد هذه التقنية في ضمان إجراء التحقق من اللقاح بسهولة وكفاءة أكبر قال حاكم والية واشنطن جاي إنسلي

الصحية لمزيد   SMARTأن والية واشنطن قادرة على الشراكة مع الواليات األخرى لتقديم هذه التكنولوجيا وحلول بطاقات 
  ( وإنقاذ المزيد من األرواح."COVIDانتشار )من األشخاص. ستساعدنا هذه األداة في وقف  

  
مما يمثل أهمية هذه األداة  -عملية تنزيل لتطبيق الماسح الضوئي لبطاقات العبور  145,000حتى اآلن، تم إجراء أكثر من  

في في مساعدة الشركات في نيويورك على إعادة الفتح بأمان وبذكاء. أعلنت أماكن في نيويورك مثل أسبوع الموضة 
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نيويورك و بافالو بيلز في ملعب هاي مارك ومركز تايلز في جامعة لونغ آيالند عن االستفادة من بطاقات العبور وبطاقات  
الشركات الكبيرة والصغيرة في نيويورك عبر القطاعات المتضررة بشدة لديها  لفعالياتهم األخيرة والقادمة.     العبور المميزة

  وال تزال تستخدم بطاقات العبور على مستوى الوالية. 
  

 Appleيمكن للشركات البدء فوًرا في استخدام بطاقات العبور من خالل تنزيل تطبيق ماسح بطاقات العبور الضوئي من 
App Store أوGoogle Play Store    وتعبئة نموذج تسجيل قصير. يتوفر المزيد من المعلومات حول بطاقات العبور

ق فقط  الغرض من التطبيق هو التحق  .هنا  تتوفر أصول تسويقية جديدة للشركات  .هنا  للشركات  المميزة   وبطاقات العبور
( السلبية لدخول COVID-19من صحة التصاريح من جهات إصدار موثوق بها إلثبات التطعيم و/ أو نتائج اختبار )

  األعمال مقابل إطار عمل البطاقات الصحية الذكية.
  
يجب أن   .هنا الستخراج تصريحهم المجاني اليوم ومعرفة المزيدepass.ny.govيمكن لسكان نيويورك المهتمين زيارة  

هي نسخة رقمية آمنة من سجل التطعيم للفرد وعلى هذا النحو، ال ينتهي       التطعيميعرف سكان نيويورك أن بطاقة عبور 
يوًما من تاريخ آخر جرعة من الجرعة األولى من سلسلة  365بطاقات عبور اللقاحات صالحة لمدة  تاريخ صالحيتها.

لقاحات الشخص. يجب الذين حصلوا على بطاقة عبور اللقاح قبل إجراء هذا التحديث في مايو يمكنهم استخراج بطاقة جديدة  
  في أي وقت.ass.ny.govep على 

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

  press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
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