
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 4.1رقم 
 

 أمر تنفيذي 
 

 استمرار إعالن حالة الطوارئ الكارثية على مستوى الوالية بسبب نقص موظفي الرعاية الصحية في والية نيويورك 

 

 نقص في الموظفين في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية األخرى ومن المتوقع استمراره، هناكحيث أن   

 

من المتوقع أن يستمر تأثير النقص الحادّ في الموظفين في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية األخرى على القدرة  وحيث أنه 

 اسب،  على توفير الرعاية الحرجة وخدمة السكان المعرضين للخطر بشكل من

 

 هناك حاجة فورية وماّسة لموظفين داعمين لضمان قدرة مرافق الرعاية الصحية على توفير الرعاية، وحيث أن

 

حاكمة والية نيويورك، بموجب الصالحيات الممنوحة لي وفقًا لدستور وقوانين والية نيويورك  ،أنا كاثي هوكولاآلن، وبناًء عليه، 

د حالة الطوارئ الكارثية في الوالية على النحو المنصوص عليه في األمر التنفيذي  B-2من المادة  28والقسم   4من القانون التنفيذي، أمدِّّ

 .2021أكتوبر  26حتى  4في األمر التنفيذي واستمرار األحكام والشروط والتوقفات الواردة 

 

الواردة في القانون التنفيذي بشأن تعليق العمل  B-2من المادة   a-29بموجب الصالحيات الممنوحة لي حسب القسم إضافةً إلى ذلك، 

إذا كان االمتثال لذلك من شأنه أن   مؤقتًا أو تعديل أي تشريع أو قانون محلي أو مرسوم أو أمر أو قاعدة أو الئحة أو أي جزء منها ألي وكالة

رئ يمنع هذا التشريع أو القانون المحلي أو المرسوم أو األمر أو القاعدة أو الالئحة من اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع حالة الطوا

ارثة، فإنني بموجب ذلك، واعتباًرا من الكارثية أو يعوقها أو يؤخرها أو إذا كان ذلك ضروريًا لتقديم المساعدة أو العون في مواجهة هذه الك

 ، أعلق العمل مؤقتاً أو أعدل ما يلي:2021أكتوبر  26تاريخ األمر التنفيذي وحتى 

 

من قوانين وقواعد ولوائح نيويورك  10من الباب  1.5-58من قانون التعليم، والقسم  8603و  8602تعديل مؤقت للقسمين  •

(NYCRR الواردة في األمر التنفيذي )بقدر ما يسمح التعديل لألفراد بإجراء اختبارات للكشف عن فيروس مرض  ،4SARS-

CoV-2   ،أو أجسامه المضادة، وفقط بالقدر الالزم للسماح لهؤالء األفراد بإجراء أي اختبارات سريرية في المعامل على أي عينات

ت اإلشراف المناسب ويفي بالمتطلبات واإلنفلونزا، بشرط أن يكون هذا الشخص تح SARS-CoV-2بما في ذلك الكشف عن 

 الفيدرالية الختبار الموظفين المناسبين للمعاينة والفحص بموافقة من إدارة الغذاء والدواء أو وزارة الصحة بوالية نيويورك.

 

اية الصحية ، فقط بالقدر الالزم للسماح لوكاالت الصحة المنزلية وبرامج الرعNYCRRمن    10في الباب    763.5من القسم    aالفرع   •

ساعة من استالم وقبول    48المنزلية طويلة األجل وبرامج الرعاية المنزلية لإليدز المعتمدة بالقيام بزيارات أولية للمرضي في غضون  

 إحالة مجتمعية أو عودة إلى المنزل من إيواء مؤسسي. 

 

، 766.5من القسم    aمن الفرع    2، والفقرة  763.4من القسم    hمن الفرع    8و    7، والفقرتان  763.4من القسم    gمن الفرع    2الفقرة   •

، بالقدر الالزم للسماح لوكاالت الصحة المنزلية وبرامج الرعاية الصحية NYCRRمن    10من الباب    766.5من القسم    dوالفرع  

بإجراء اإلشراف المنزلي المنزلية طويلة األجل وبرامج الرعاية المنزلية لإليدز المعتمدة ووكاالت خدمات الرعاية المنزلية المرخصة  

للسماح  أو  األولية،  الخدمة  زيارة  بعد  عمليًا  ممكن  وقت  أقرب  في  الشخصية  الرعاية  ومساعدي  المنزلية  الصحة  مساعدي  على 

 باإلشراف الشخصي والمنزلي من خالل وسائل غير مباشرة، بما في ذلك االتصال عبر الهاتف أو الفيديو. 

 

، بالقدر الالزم للسماح بزيارات اإلشراف التمريضي لخدمات NYCRRمن    18من الباب    505.14من القسم    fمن الفرع    3الفقرة   •

 الرعاية الشخصية في أقرب وقت ممكن عمليًا.

 

من قانون الصحة العامة وتوضيحه فقط بالقدر الالزم للسماح لمقدمي   30من المادة  4تعديل التعليق الوارد في األمر التنفيذي  •

خدمات الطوارئ الطبية ومقدمي خدمات الطوارئ الطبية المتقدمة، وفقًا لتقدير مفوض الصحة، بتقديم خدمات طارئة وغير طارئة 

ية غير التقليدية، مثل المستشفيات، ولكن بشرط أن يتم تنفيذ هذه الخدمات ضمن مستوى شهادة مقدمي في بيئات نظم اإلدارة البيئ

 هذه الخدمات فقط.

 

، 800.3( من القسم pمن قانون الصحة العامة، والفرع ) 3001من القسم  7من الفرع  4تعديل التعليق الوارد في األمر التنفيذي  •

من  800.15، والقسم 800.3( من القسم p( و )o، والفرعين )3001ون الصحة العامة في القسم ( من قان7( و )6لتعليق الفرعين )

( المعتمدة ومقدمي خدمات الطوارئ الطبية EMTs، فقط بالقدر الالزم للسماح لفرق الطوارئ الطبية )NYCRRمن  10الباب 

(EMS( المتقدمة بإعطاء التطعيمات ضد اإلنفلونزا ومرض )COVID-19  وفقًا ألمر محدد لغير المريض، بما في ذلك في )



 

 

 

البيئات والمواقع غير الطارئة، بشرط أن تفي فرق الطوارئ الطبية المعتمدة ومقدمي خدمات الطوارئ الطبية أوالً بالشروط التي 

 حددها مفوض الصحة.

 

-58من قانون الصحة العامة، والقسم  b-576عليم، والقسم من قانون الت 139في المادة  4تعديل التعليق الوارد في األمر التنفيذي  •

، فقط بالقدر الالزم للسماح للممرضات المسجالت أيًضا بطلب جمع عينات اللعاب واألنف،  NYCRRمن  10من الباب  1.7

 (. COVID-19باإلضافة إلى عينات مسحة الحلق والبلعوم من األفراد ألغراض اختبارات مرض )

 

من قانون التعليم،  6909من القسم  7و  5و  4، والفروع 6902من القسم  1في الفرع  4وارد في األمر التنفيذي تعديل التعليق ال  •

إلجراء اختبارات   NYCRRمن  8من الباب  64.7و  63.9من قانون التعليم، والقسمين  6527من القسم  7و  6والفرعين 

(COVID-19وفقط إلضافة اختبارات اإلنفلونزا وفقًا ل ،).نفس الشروط واألحكام 

 

من  6909من القسم   7و  5و  4من قانون التعليم، والفروع  6902و  6521من القسمين  4تعديل التعليق الوارد في األمر التنفيذي  •

، بقدر ما NYCRRمن  8من الباب  64.7و  63.9من قانون التعليم ، والقسمين  6527من القسم  7و  6قانون التعليم، والفرعين 

من تنفيذ النظم الطبية الموصوفة من قبل األطباء المرخصين أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية المرخصين والمصرح لهم تحد 

من قانون التعليم، وإلى الحد الالزم للسماح لغير العاملين  139قانونًا للممرضات المسجالت المرخص لهم بموجب المادة 

( جمع عينات مسحة من الحلق أو  1ي يعتبره مفوض الصحة مناسبًا، للقيام بما يلي: )بالتمريض، عند االنتهاء من التدريب الذ 

( جمع  2( أو األنفلونزا؛ )COVID-19اللعاب أو األنف أو البلعوم، حسب مقتضى الحال، ألغراض إجراء اختبارات مرض )

( COVID-19نفلونزا أو مرض )( إعطاء التطعيمات ضد اإل3( الحاد أو السابق؛ )COVID-19عينات الدم لتشخيص مرض )

( و/أو موافقة إدارة الغذاء والدواء األمريكية ACIPوفقًا ألحدث التوصيات الصادرة عن اللجنة االستشارية لممارسات التطعيم )

(، مع مراعاة أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا األمر، بما EUAالمعمول بها أو تصريح االستخدام في حاالت الطوارئ )

( حيثما ينطبق ذلك وبالقدر الالزم،  4لك على سبيل المثال ال الحصر الشروط المتعلقة بالتدريب واإلشراف، عند االقتضاء؛ )في ذ 

 ألداء المهام، تحت إشراف ممرضة، أو اقتصار ذلك على نطاق ممارسة ممرضة مرخصة أو مسجلة لتقديم الرعاية لألفراد.  

 

 

 

 

 

 

 

ص في مدينة ألباني في اليوم السابع صدر تحت يدي وختم الوالية الخا

والعشرين من شهر أكتوبر من عام ألفين وواحد  

 وعشرين.

 

 

  صدر عن الحاكمة

 

 سكرتير الحاكم 


