
 
 الحاكمة كاثي هوكول    11/2021/ 5 للنشر فوًرا:

 

 

  عاًما في والية نيويورك 11-5موارد لدعم التطعيم لألطفال في سن  الحاكمة هوكول تعلن عن إرشادات جديدة و 
  

موقع ويب جديد لآلباء واألوصياء مع إجابات لألسئلة الشائعة والموارد والمواقع حيث يمكن لألطفال تلقي التطعيم ضد   
  Covid(  ny.gov/Vaxforkids-(19 ضمر

  
   CDCبناًء على توصيات  توجيهات سريرية لمقدمي الرعاية الصحية صحة تصدر وزارة ال  

  
موقع إلكتروني جديد جديد لتوجيهات سريرية ومعلومات إضافية وموارد في  أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إطالق

بيونتك لألطفال -(. إن لقاح فايزر COVID-19ضد مرض ) 11-5مسعى لتطعيم أطفال نيويورك الذين يبلغون من العمر 
ذاء والدواء لالستخدام في حاالت الطوارئ في الواليات (، الذي تم ترخيصه من قبل إدارة الغCOVID-19ضد مرض )

المتحدة والذي أوصت به مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها باإلضافة إلى فريق العمل االستشاري اإلكلينيكي  
   بوالية نيويورك، يستخدم بالفعل من قبل مقدمي في الوالية.

  

ننتظرها جميعًا، الفرصة لحماية المزيد من أطفالنا من هذا الفيروس الخطير.  "هذه هي اللحظة التي قالت الحاكمة هوكول،
مع اقترابنا من موسم العطالت، أحث جميع اآلباء واألوصياء على التواصل مع أطباء األطفال وأطباء األسرة لتطعيم أطفالهم  

أخيًرا، أصبح لدينا هذا اللقاح متاًحا للمساعدة في  (. COVID-19عاًما ضد مرض ) 11و   5الذين تتراوح أعمارهم بين 
  الحفاظ على سالمة وصحة أطفالنا، وكذلك أحبائنا، ومن األهمية بمكان أن نستفيد منه." 

  
والتوصيات الرسمية هذا األسبوع، وأثنت على العملية  CDCأيدت فرقة العمل االستشارية السريرية لوالية نيويورك بيان 

بيونتك ضد  -ة لوكاالت الصحة الفيدرالية في بالدنا في تقديم لقاح آمن وفعال لألطفال. لقد وجد بأن لقاح فايزرالشاملة والشفاف
٪ في الوقاية من  90.7فعال بنسبة   -الجرعة التي يتم إعطاؤها للمراهقين والبالغين  1/3بثلث   -( COVID-19مرض )
  عاًما. 11إلى  5( لدى األطفال من سن COVID-19مرض )

  
"بصفتي أحد الوالدين لطفلين في الفئة   قالت د. إميلي لوتيرلو، مديرة علم األوبئة في وزارة الصحة بوالية نيويورك،

عاًما، أشعر باالرتياح ألن هذا اللقاح المنقذ للحياة متوفر اآلن لهم. يمكن للوالدين واألوصياء في نيويورك أن   11-5العمرية 
عال ويوصي به أفضل خبراء الصحة والطب في بالدنا وواليتنا. تعمل وزارة الصحة جاهدة يطمئنوا إلى أن اللقاح آمن وف

للتأكد من أن أطباء األطفال ومقدمي الرعاية في والية نيويورك على استعداد للقيام بما يفعلونه بشكل أفضل عند وصول 
  الجرعات: تطعيم أطفالنا للحفاظ على حمايتهم وصحتهم وأمانهم."

  
أطباء األطفال وأطباء األسرة واإلدارات الصحية بالمقاطعات والمراكز الصحية المؤهلة  لوالية الواسعة المكونة منشبكة ا

جاهزة لتلقيح هذه المجموعة المؤهلة حديثًا، و يواصل القسم  والصيدليات ( والمراكز الصحية الريفيةFQHCsفيدراليًا )
مما يضمن أن اللقاح  -تسجيل المئات من أطباء األطفال وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية لألطفال في جميع أنحاء الوالية 

 لمقدمي الرعاية الصحية.  توجيهات سريرية   مجاني ومتاح بسهولة ومتاح لجميع أطفال نيويورك. أصدرت وزارة الصحة
  
التي تم   GetTheVaxFacts#كجزء من هذه الجهود، يتضمن هذا البرنامج الشامل حملة تعليمية قوية تعتمد على  

لآلباء واألوصياء معلومات جديدة وأسئلة وأجوبة متكررة   الموقع اإللكتروني الجديد  إطالقها األسبوع الماضي. يتضمن 
  وموارد مصممة خصيًصا لآلباء واألوصياء من هذه الفئة العمرية.

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=181976c0-47824ff2-181b8ff5-000babd905ee-a0f9cb8a67e26c8d&q=1&e=87a9c2f3-492f-436d-b64b-83ebb559f9fc&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252FVaxforkids%26data%3D04%257C01%257Cjill.montag%2540health.ny.gov%257Cf4a87067b7b04830766008d9a0606ab7%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637717158410689353%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3Ddb83ZFVebciC39H7BZWtcsO%252Fygyxyweg1HS9hLtRkN0%253D%26reserved%3D0
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عاًما على   11-5ك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد اللقاحات لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يتم تشجيع سكان نيويور 

( FQHCsاالتصال بطبيب األطفال أو طبيب األسرة أو اإلدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا ) 
أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي قد تكون كذلك إعطاء اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن لألباء واألوصياء زيارة  

vaccines.gov   للعثور  1-800-232-0233أو االتصال بالرقم   438829أو إرسال الرمز البريدي الخاص بهم إلى
في هذا الوقت، يتم     (.COVID-19بيونتك ضد مرض )-مزود يقدم لقاح فايزرعلى المواقع القريبة منهم. تأكد من أن ال

عاًما أو أكثر، بينما تركز النوافذ  12حاليًا استخدام مواقع التلقيح الجماعي في والية نيويورك لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
ا. سيتم اإلعالن قريبًا عن برامج  عامً  17و  12على األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  VaxToSchoolالمنبثقة #

   عاًما. 11و  5وأحداث إضافية تركز على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  
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