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  COVID-19# لمكافحة المعلومات الخاطئة عن لقاح GETTHEVAXFACTSتعلن الحاكمة هوكول عن حملة 
  

  تسعى الجهود إلى فضح المعلومات المضللة وتثقيف سكان نيويورك بشأن
  طرق اتخاذ خيارات أكثر صحة بشأن المعلومات التي نستهلكها ونشاركها ونتصرف وفًقا لها 

  
  توفير موارد لسفراء اللقاحات والجمهور للمساعدة في مكافحة المعلومات المضللة في مجتمعاتهم وشبكاتهم

  
  مجموعات األدوات القابلة للتنزيلو موقع مصغر مخصصرنامج الجديد على يشتمل الب

  
لمكافحة المعلومات الخاطئة عن لقاح   -  GetTheVaxFacts#  -أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن برنامج جديد 

19-COVID  اإلضافة إلى مجموعات أدوات قابلة للتنزيل لمعالجة  ب صموقع إلكتروني مخصعبر اإلنترنت. تتضمن الحملة
في طريقة شاملة وسهلة الفهم. تغطي الموارد الجديدة   COVID-19موضوعات المعلومات المضللة األكثر إلحاًحا حول لقاح 

لمؤامرة الحكومية المعلومات الخاطئة المتعلقة بالحمل والعقم، واآلثار الجانبية، والسالمة والسرعة، باإلضافة إلى نظريات ا
  التي ال تزال تنتشر على وسائل التواصل االجتماعي والمنتديات الرقمية.

  

بالمائة من البالغين في نيويورك تلقوا جرعة واحدة على األقل، أحرزنا تقدًما هائالً   86"مع أكثر من  قالت الحاكمة هوكول:
المعلومات المضللة ضارة وخطيرة، خاصة   ي يتعين القيام به.ولكن ال يزال هناك المزيد من العمل الذ  -في تطعيم الناس 

لسكان نيويورك الذين ما زالوا مترددين في الحصول على التطعيم، ونحن نحاربها على جميع الجبهات للتأكد من أن الناس 
القيام بدور فعال في  يعرفون القصة الحقيقية عن اللقاحات: أنها آمنة وفعالة ومجانية. إنني أحث جميع سكان نيويورك على 

حتى يتمكن الجميع من اتخاذ قرار مستنير لحماية أنفسهم من هذا  - مساعدة مجتمعاتهم في الحصول على حقائق اللقاح 
  الفيروس الخطير".

  

باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني الجديد ومكتبة الموارد، والتي سيتم تنظيمها حسب الموضوع الستخدام سكان نيويورك، 
ستطلق الوالية أيًضا إعالنات رقمية للمساعدة في الوصول إلى السكان الذين يواصلون البحث عن معلومات دقيقة حول 

 اللقاح.  
  

ستساعد مجموعات األدوات الجديدة، التي تتضمن أدلة المناقشة واألسئلة واألجوبة الشائعة، باإلضافة إلى التسميات  
التوضيحية والرسومات على وسائل التواصل االجتماعي، في توفير مكان جديد لسكان نيويورك للعثور على معلومات موثوقة 

ملة الجديدان أيًضا تعليًما لمساعدة سكان نيويورك على تعلم كيفية اكتشاف  وذات مصداقية ومشاركتها. سيتضمن الموقع والح
محتوى غير موثوق به من جهات فاعلة سيئة ونصائح يجب مراعاتها قبل إعادة مشاركة المنشورات المثيرة وغير الدقيقة.  

  ستشترك وزارة الصحة مع المنظمات المجتمعية لتوفير المواد بلغات متعددة.
  
  يمكنك اتخاذها لمكافحة انتشار المعلومات المضللة: خطوات 4
  

قبل مشاركة شيء ما على وسائل التواصل االجتماعي، تحقق مما إذا كان المصدر األصلي  تحقق قبل المشاركة. .1
  للمعلومات جديًرا بالثقة. إذا لم تكن متأكًدا، فقد ال تكون المشاركة آمنة.
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غالبًا ما تأتي المعلومات المضللة مع نصوص وصور  كن حذًرا عندما يتعلق األمر بالعناوين والصور المثيرة. .2
  المعلومات الدقيقة غالبًا ما تكون أقل إثارة. -مثيرة أو مروعة مصممة لجذب انتباهك 

شأن جزء صغير من القصة غالبًا ما تكون المعلومات المضللة "منتقاة" أو ترفع من  احصل على القصة الكاملة .3
لتضليلك أو تحذرك. ابذل جهًدا للحصول على القصة الكاملة والسياق وراء جزء من المحتوى. يمكنك القيام بذلك 
عن طريق التحقق لمعرفة ما إذا كانت مصادر المعلومات التي تثق بها تغطي أيًضا المعلومات التي لست متأكًدا 

  منها.

ساعد في نشر معلومات جيدة داخل مجتمعك من خالل مشاركة   ثقة في مجتمعك.تعزيز المصادر الجديرة بال .4
معلومات دقيقة من مصادر جديرة بالثقة. تنتشر المعلومات المضللة بشكل أسرع عندما يكون هناك نقص في  

  المعلومات الجيدة القائمة على الحقائق.

  

في وقت سابق من هذا العام: "المعلومات  تقرير االستشارة الصحية المضللة قال الجراح العام د. فيفك مورثي والذي نشر
الصحية الخاطئة تشكل تهديًدا عاجالً للصحة العامة، خاصةً عندما نبدأ في التواصل مع آباء األطفال الذين قد يكونون مؤهلين 

حاكمة  . لدينا جميعًا دور للحد من انتشار المعلومات الصحية الخاطئة، وأنا ممتن للCOVID-19قريبًا للحصول على لقاح 
هوكول ووالية نيويورك بشكل استباقي لمكافحة المعلومات الخاطئة عن اللقاحات. إنه هذا النوع من اإلجراءات الجريئة التي  

  نحتاجها لضمان حصولنا جميعًا على معلومات دقيقة تستند إلى العلم لحماية أنفسنا وأحبائنا".

  

"تستمر المعلومات المضللة ئب رئيس قسم المعلومات بوالية نيويورك: قال راجيف راو ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ونا
في االنتشار عبر اإلنترنت، حيث يتم تقديمها بأشكال يصعب اكتشافها، وتتضخم بسرعة،   COVID-19المحيطة بلقاح  

اكمة هوكول التابع للح GetTheVaxFactsويمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية على الصحة العامة. سيساعد برنامج # 
في مكافحة المعلومات المضللة في الصميم، مما يوفر وسائط ورسائل جديدة حتى يتمكن سكان نيويورك من الوصول إلى  

معلومات دقيقة ويمكنهم االنضمام إلى مشاركة الحقائق. أنا أشجع جميع سكان نيويورك على قضاء الوقت في اتخاذ قرارات  
  ونشاركها على وسائل التواصل االجتماعي".سليمة بشأن المعلومات التي نراها 

  
"بصفتي طبيبة توليد وأمراض  قالت د. ويندي ويلكوكس، رئيسة خدمات صحة المرأة في مستشفيات + مدينة نيويورك :

، وخاصة ما يتعلق  COVID-19أشعر بقلق بالغ من المعلومات المضللة المتفشية عبر اإلنترنت بشأن لقاح  نسائية
ض مرض كوفيد  ِّ الحوامل لخطر متزايد  19-بالخصوبة والحمل. اللقاح آمن وفعال. نحث جميع الحوامل على التطعيم. يُعر 

كما نذكر الجميع بأن اللقاح   (.ICUلى وحدة العناية المركزة )من حدوث مضاعفات خطيرة، مثل الوالدة المبكرة أو الدخول إ 
  #".GetTheVaxFactsال يؤثر على الخصوبة. هذه أساطير مهمة لمكافحتها بالحقائق، وندعو جميع سكان نيويورك إلى 

  
"نحن نحيي الحاكمة هوكول على برنامج  : FPWAقالت جنيفر جونز أوستن، المدير التنفيذي والمدير التنفيذي لـ  

#GetTheVaxFacts .نعتقد أنه من األهمية أن يتمتع   لفضح االنتشار الواسع للمعلومات المضللة في جميع أنحاء واليتنا
سكان نيويورك بمعلومات دقيقة وعلمية التخاذ قرارات جيدة ألنفسهم بشأن صحتهم، خاصةً عندما نعمل في المجتمع ومعه  

بالصحة والرفاهية. نشكر الحاكمة هوكول على يقظتها المستمرة بشأن هذه القضايا وتوفير الموارد الالزمة   للنهوض
  لمجتمعاتنا". 

  
# في  GetTheVaxFacts"تأتي حملة  قال فرانكي ميراندا، الرئيس والمدير التنفيذي لالتحاد ذوي األصول الالتينية: 

وقت تظهر فيه العديد من األسئلة بخصوص األعمار المؤهلة حديثًا والجرعات المعززة. اللقاح هو أفضل وسيلة لدينا في  
جميع سكان نيويورك بمعلومات صحيحة وموثوقة لغويًا فيما يتعلق   ومن األهمية أن يتم تزويد  COVID-19معركتنا ضد 

# لضمان تمكن  GetTheVaxFactsنثني على ريادة الحاكمة هوكول في إنشاء وإطالق حملة  بهذه األداة المنقذة للحياة.
  سكان نيويورك من اتخاذ الخيارات األكثر صحة واستنارة ألنفسهم ولعائالتهم".

  
"تتولى الحاكمة هوكول زمام األمور في مكافحة المعلومات  لمديرة التنفيذية لالتحاد اآلسيوي األمريكي:قالت جو آن يو، ا

المضللة في والية نيويورك، ونحن ممتنون لذلك. من األهمية أن يحمي أفراد مجتمعنا أنفسهم من األذى من خالل االستناد في 
نستمر في التغلب على وباء عالمي. نحن ندعم هذه المبادرة ونتطلع إلى قراراتهم إلى الحقائق والعلم المثبت، خاصةً ونحن 

  مشاركة هذه الموارد المتوفرة بعدة لغات".
  

https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-misinformation-advisory.pdf


"لقد أثبت سكان نيويورك أنهم أقوياء ومرونة طوال   قال مراد عواودة، المدير التنفيذي لتحالف الهجرة في نيويورك:
حان الوقت اآلن للتأكد من أن كل سكان نيويورك لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة  . COVID-19معركتنا مع 

ويمكن التحقق منها لضمان صحة ورفاهية عائالتهم ومجتمعاتهم في المستقبل. تسمح هذه الحملة لألشخاص بالعثور بسهولة 
لى عائالتهم في مأمن من المعلومات الخاطئة عن  على المعلومات الواقعية التي يحتاجون إليها لفضح الخرافات والحفاظ ع

  اللقاحات. إننا نحيي الحاكمة هوكول على اتخاذ هذه الخطوة نيابة عن والية نيويورك".
  

  يمنع واحد  ذاته. بحد  وباء  هي المضللة المعلومات " مركز مجتمع أبيكا الصحي:قال تيريز رودريغيز، الرئيس التنفيذي لـ 
  في شخص أي يتأثر  فعال. بشكل  لرفاهيتهم خيارات اتخاذ  من يتمكنوا حتى  الحقيقية  المعلومات إلى الوصول من الناس

  الرقمية اعيةاالجتم والشبكات واألصدقاء العائلة تنشرها  التي الخاطئة بالمعلومات اإلنجليزية للغة محدود  إتقان لديه مجتمعنا 
 األهمية  بالغ أمر المجتمعات هذه داخل ودائمة األمد  طويلة اتصاالت لبناء  منحناها تم التي الموارد  األصلية. بلدانهم في الشائعة
  بالحاكمة ونشيد  العامة. الصحة تحسين في  أيًضا  ولكن ،COVID-19 حول الخاطئة المعلومات مع التعامل في  فقط ليس

  الضارة". المضللة المعلومات هذه انتشار لمكافحة خطوات تتخذ  التي الجيدة العامة  السياسة هذه على هوكول
  

سكان   "عندما يتعلق األمر باللقاح، يحتاجقال كوشال شاال، الرئيس التنفيذي لمركز تشارلز بي وانغ للصحة المجتمعية:  
يوفر برنامج   نيويورك إلى الوصول إلى حقائق علمية حقيقية التخاذ أفضل الخيارات ألنفسهم ولهم أحبائهم.

GetTheVaxFacts.سيسمح هذا الجهد للوالية  # من الوالية الموارد ويساعد في مكافحة المعلومات المضللة الضارة
  ".COVID-19بمواصلة اتخاذ خطوات ضد 

  
يمكن لسكان نيويورك زيارة الموقع اإللكتروني   # بوالية نيويوركGetTheVaxFactsمزيد من المعلومات حول حملة  

  . قم بتنزيل مجموعات األدوات والموارد من هنا، وصفحة مخصصة لألسئلة الشائعة هنا، هناالجديد 
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