
 
 الحاكمة كاثي هوكول  11/2/2021 للنشر فوًرا:

 
 

ل الصيادلة بإعطاء لقاحات أخرى توصي بها مراكز السيطرة على األمراض والوقاية  ِّ الحاكمة هوكول توقع على تشريع يخو 
  عاًما فأكبر 18منها للمرضى بعمر 
  

ِّل التشريع  ، وفيروس الورم  Bو  Aالصيادلة المرخصين بإعطاء لقاحات التهاب الكبد  S.4807-A/A.6476يخو 
  الحليمي البشري، والحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانية، والحماق

  
الذي يوسع التطعيمات التي يمكن للصيادلة   S.4807-A/A.6476وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم على التشريع 

بموجب القانون الجديد، سيتمكن الصيادلة من إعطاء اللقاحات  عاًما أو أكبر. 18المرخصين إعطائها للمرضى بعمر 
، وفيروس الورم الحليمي Bو  A( اللتهاب الكبد CDCالموصى بها من قبل مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )

البشري، والحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانية، والحماق. ويمنح القانون للصيادلة المرخصين القدرة الدائمة على إعطاء  
  (.COVID-19لقاح )

  
ت على  "التطعيمات هي أفضل وسيلة تحت تصرفنا لحماية الصحة العامة ويجب علينا تنفيذ كل إجراء معقول إلتاحة اللقاحا

"مع هذا القانون الجديد، نقوم بتوسيع المواقع التي يمكن أن يذهب إليها سكان نيويورك   قالت الحاكمة هوكول. نطاق واسع،" 
     وصحة مجتمعاتهم."  -للحصول على اللقاحات لحماية صحتهم 

  
تشير الدراسات إلى أن التطعيمات التي يقدمها الصيدالني تزيد من معدالت التحصين اإلجمالية. بموجب القانون الحالي،  

(، والمكورات COVID-19يستطيع الصيادلة في نيويورك إعطاء التطعيمات ضد اإلنفلونزا للبالغين واألطفال ومرض )
حائية، والكزاز، والدفتيريا، ومرض السعال الديكي، باإلضافة إلى األدوية  الرئوية، والهربس النطاقي الحاد، والمكورات الس

الالزمة للعالج الطارئ للحساسية المفرطة للبالغين. يوسع القانون الجديد قائمة التطعيمات التي يمكن للصيادلة تقديمها  
  للبالغين، ويتطلب من الصيادلة إبالغ وزارة الصحة بالوالية.

  
COVID-"أود أن أشكر الحاكمة هوكول على توقيع هذا التشريع المهم. خالل جائحة ) ن ستافيسكي قالت:السناتور توبي آ

وأظهرت (، رأينا كيف كافحت المجتمعات الريفية وذات الدخل المنخفض للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحيوية. 19
الدراسات أن الناس يثقون بشكل بديهي بالصيدالني المحلي. من خالل السماح للصيادلة بإعطاء جميع اللقاحات المعتمدة من  

قبل مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها، فإننا سنقلل معدالت اإلصابة باألمراض والوفيات وننقذ األرواح في 
  دمات الطبية." مجتمعاتنا التي تعاني من نقص الخ

  
"يجب أن يكون الوصول إلى الرعاية الصحية حقًا أساسيًا من حقوق اإلنسان،  قالت عضو الجمعية التشريعية أليسيا هيندمان:

في العديد من  ( الضوء على العديد من جوانب عدم المساواة في نظام الرعاية الصحية لدينا. COVID-19وقد سلط مرض )
مجتمعاتنا ذوي البشرة السوداء والبنية، يعتبر الصيادلة المحليون الطريق الفوري واألكثر سهولة للحصول على الرعاية. هذا  
التشريع هو خطوة في االتجاه الصحيح نحو معالجة قضية العدالة االجتماعية وخلق المساواة للجميع. أتقدم بالشكر والعرفات 

  ميع المناصرين الذين ضمنوا إقرار هذا التشريع." وج للمتحدث هيستي
  

###  
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