
 
 الحاكمة كاثي هوكول   13/10/2021 للنشر فوًرا:

 

 
ر سكان نيويورك بأخذ جرعاتهم من اللقاحات بينما يبدأ موسم األنفلونزا   الحاكمة كاثي هوكول تُذك ِّ

  
إصدار إعالن جديد للخدمة العامة لتشجيع األفراد على أخذ جرعاتهم من اللقاحات المضادة لألنفلوانزا ومرض  

(COVID-19)  
  

  ( وجرعة من اللقاح المضاد لألنفلوانزا في الوقت نفسهCOVID-19يمكن أخذ جرعة من اللقاح المضاد لمرض )
  

لت حاالت األنفلوانزا أدنى عدًدا لها في عام  بسبب ارتداء أقنعة الوجه وااللتزام بقواعد التباعد االجتماعي،  2020سج 
  ستكون في غاية األهمية 2021ويبدو أن التدابير الوقائية في موسم األنفلوانزا لعام 

  
جديد يُشّجع سكان نيويورك على أخذ جرعاتهم من   (PSAعامة ) إعالن خدمةأصدرت الحاكمة كاثي هوكول اليوم 

( COVID-19يمكن أخذ جرعة من اللقاح المضاد لمرض ) هذا الموسم.( COVID-19اللقاحات المضادة لألنفلوانزا و )
زة في الوقت نفسه كجرعة موسمية مضادة لألنفلوانزا. يقع موسم اإلصابة باألنفلونزا بدايةً من شهر أكتوبر   و/أو جرعة ُمعّزِّ

  وحتى شهر مايو، وعادةً ما يبلغ الموسم ذروته في الفترة بين ديسمبر وفبراير.

  

"إنك وبأخذك  قالت الحاكمة هوكول وأضافت:(،" COVID-19اللقاح هو أفضل وسيلة دفاعية مضادة لألنفلونزا ومرض )"
. أحث جميع سكان نيويورك بأخذ جرعاتهم من اللقاح  للقاح ال تحمي نفسك فحسب، بل إنك تحمي األفراد من حولك أيًضا

  (."COVID-19لحماية أنفسهم وعائالتهم وأصدقائهم وزمالئهم في العمل من األنفلونزا و )
  

ر بأن يأخذ اللقاح المضاد لألنفلونزا. ويعد هذا اللقاح مهًما  توصي وزارة الصحة للوالية كل َمن يبلغ عمره ستة أشهر فأكب 
بوجه خاص لألشخاص الُمعّرضين بشكل أكبر لخطر مضاعفات األنفلونزا، بما في ذلك األطفال األصغر من عامين،  

مثل مرضى  عاًما. ويُضاف إليهم األشخاص المصابون بحاالت مرضية مسبقة،  65والسيدات الحوامل، والبالغين األكبر من 
الربو واألمراض القلبية، وكذلك األفراد أصحاب األجهزة المناعية الضعيفة بسبب األمراض أو العالجات مثل العالج  

ن للستيرويدات. ال بُد أيًضا ألفراد العائالت واألشخاص الذين يواظبون على التواصل مع   الكيميائي أو االستخدام الُمزّمِّ
أن يحصلوا على جرعتهم من اللقاح، وذلك بحكم سهولة انتشار فيروس األنفلونزا من السعال األفراد األكثر عرضةً لإلصابة 

  أو العطس.

  
( COVID-19"نحرص باستمرار على رصد نشاط األنفلونزا ومرض )مفوض وزارة الصحة الدكتور هوارد زوكر:  قال

للمساعدة على توفير الحماية وزيادة الوعي بين سكان نيويورك وتشجيعهم على الحصول على جرعاتهم من اللقاحات  
هذان الفيروسان يمكن أن يتسببا في حدوث مضاعفات شديدة قد تتّطلب وأضاف قائالً: " المضادة لهذين المرضين الُمعديين.

( هو أفضل طريقة لمكافحة  COVID-19الدخول إلى المستشفى؛ لذا، وبينما يكون أخذ اللقاحات المضادة لألنفلونزا و )
اعي حيثما أمكن مع الحفاظ على  العدوى التي يسببناها، فال بُد أيًضا من ارتداء أقنعة الوجه وااللتزام بقواعد التباعد االجتم

  النظافة الشخصية لتقليل حاالت الدخول إلى المستشفى والحفاظ على الصحة."
  

  نص اإلعالن الجديد للخدمة العامة:
  هل أنتم مستعدون لموسم األنفلونزا؟

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=19016a63-469a5378-19039356-0cc47a6d17e0-07c8faf99cb10f8e&q=1&e=6a604fe6-5f5a-423f-b0ae-40133c38a693&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fuxls2737wjp1lgt%2FDOHFLU2021English30_h264.mp4%3Fdl%3D0


بحكم عودة األطفال إلى المدارس، وعودة الكثير من األشخاص إلى العمل، علينا االستعداد أمام األنفلونزا ومرض  
(COVID  .هذا الخريف وهذا الشتاء ) 

روا بحماية أنفسكم وعائالتكم ومجتمعكم بأخذ اللقاحين.   بادِّ
ى جرعاتهم المضادة لألنفلونزا؛ ويجب  أشهر أو أكبر عند الفحص( عل  6يجب أن يحصل الجميع )األفراد من عمر  

 ( أيًضا.  COVIDعاًما فأكبر أن يتلقّوا جرعة مضادة لمرض ) 12على األفراد من عمر 
-COVIDتحّدثوا إلى موفّر الرعاية الصحية بشأن الحصول على اللقاح المضاد لألنفلونزا واللقاح المضاد لمرض )

19.)  
 health.ny.gov/flu تعّرفوا على المزيد على الموقع 

  
. وأداة تتبّع األنفلونزا هي لوحة  أداة تتبّع حاالت األنفلونزا التابعة لوالية نيويورك ستتوفّر بيانات عن نشاط األنفلونزا على

لتزويد معلومات المتعلقة بنشاط األنفلونزا محليًا وإقليميًا   nnectorNew York State Health Co معلومات في موقع
لمشاهدة فيديو توضيحي عن كيفية استخدام أداة تتبّع حاالت األنفلونزا  هنا وعلى مستوى الوالية في الوقت المناسب. انقر 

( التابعة لوالية  COVID-19وتتوفّر أداة تتبّع حاالت ) .New York State Flu Trackerلتابعة لوالية نيويورك ا
  .هنانيويورك 

  

نعة الوجه في موسم األنفلونزا األخير، سّجلت حاالت األنفلونزا بوالية نيويورك أدنى عدًدا لها نظًرا إلى ارتداء األفراد ألق 
والتزامهم بقواعد التباعد االجتماعي والمواظبة على غسل أيديهم، وهي التدابير الصحية العامة نفسها التي اُستخدمت 

  ( منذ بداية الجائحة.COVID-19للمساعدة على منع انتشار )
  

باإلضافة إلى أخذ جرعة اللقاح المضادة لألنفلونزا والبقاء منزالً في حالة الشعور بالمرض، ال بُد من االلتزام بالممارسات  
  الجيدة لغسل اليدين:

ثانية على األقل، لتقي نفسك من الجراثيم وتتجنب نقلها  20واظب على غسل يديك بالصابون والماء الساخن لمدة  •
  إلى اآلخرين.

% من 60احمل معك مطهًرا كحوليًا لليدين، واستخدمه عندما ال يتوفّر الماء والصابون لديك. اختر منتًجا يتضّمن  •
  الكحول على األقل.

 اليدين. بدالً من ذلك، يمكنك تغطية الفم أو األنف.   ال تسعل أو تعطس في •

جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة الستقبال سكان نيويورك المؤهلين للقاح المضاد لمرض  
(19-COVID  دون تحديد موعد مسبق على أساس األولوية لمن يأتي أوالً. يمكن للذين يفضلون تحديد موعد في موقع )

 .-1VAX-4-NYS-833أو باالتصال على  Am I Eligible App يم جماعي تديره الوالية القيام بذلك على تطبيقتطع
يمكن لألشخاص أيًضا االتصال بوزارة الصحة المحلية أو الصيدلية التي يتعاملون معها أو الطبيب الخاص بهم أو المستشفى  

مواعيد  للعثور على معلومات حول  vaccines.gov التابع لهم لتحديد المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة موقع
وباإلضافة إلى االتصال بموفّر الرعاية الذي يتابعون  ( في المواقع القريبة منهم. COVID-19اللقاحات المضادة لمرض )

معه أو وزارة الصحة المحلية للحصول على جرعة من اللقاح المضاد لألنفلونزا، يمكن أن يعثر األشخاص على مكان قريب  
  هنا. نفلونزنا منهم يوفّر جرعة اللقاح المضادة لأل

  

###  
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