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للنشر ً

الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تعلن عن فتح  10مواقع للتطعيم الجماعي في الوالية لألعمار من  5إلى  11عا ًما

مواقع الوالية ستكمل الشبكة المنشأة ألطباء األطفال ،وأطباء األسرة ،واإلدارات الصحية بالمقاطعات ،والصيدليات،
والمراكز الصحية الريفية والمؤهلة فدراليًا ،والعيادات المدرسية
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن  10مواقع تطعيم جماعي في والية نيويورك ستقوم اآلن بإعطاء لقاحات (COVID-
 )19للمؤهلين حديثًا الذين تتراوح أعمارهم بين  5و  11عا ًما .بعد توصية مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها
( )CDCبلقاح  Pfizer-BioNTechلمرض ( )COVID-19لألطفال في هذه الفئة العمرية ،أيدت فرقة العمل
االستشارية اإلكلينيكية بوالية نيويورك توصية مراكز السيطرة على األمراض وأصدرت الوالية إرشادات لمقدمي الخدمات.
منذ ذلك الوقت ،تلقى أكثر من  50,000طفل من نيويورك في هذه الفئة العمرية الجرعة األولى من اللقاح.
"كان اآلباء ينتظرون القدرة على حماية أطفالهم الصغار من مرض ( ،)COVID-19ونحن نبذل قصارى جهدنا لجعل ذلك
ممكنًا "،قالت الحاكمة هوكول" .منذ أن أصبحت هذه الفئة العمرية من  5إلى  11عا ًما مؤهلة ،كنا نشجع اآلباء على
التواصل مع أطباء األطفال ومقدمي الخدمات الصحية المحليين لتحديد مواعيد اللقاحات ،واآلن أقوم بتوجيه مواقع التطعيم
الجماعي في الوالية لفتح أبوابها أمام أصغر وأحدث سكان نيويورك المؤهلين".
تُعطى اللقاحات حاليًا من قبل شبكة من أطباء األطفال ،وأطباء األسرة ،وإدارات الصحة المحلية ،والمراكز الصحية الريفية
والمؤهلة فدراليًا ،والصيدليات .لتسريع هذا الجهد وتوسيعه ،طلبت الحاكمة من مواقع التطعيم الجماعي بالوالية الحصول
على جرعات األطفال واالستعداد لتطعيم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5و  11عا ًما ،مع استعداد جميع المواقع الـ
 13للقيام بذلك في األيام المقبلة.
سيتم إعطاء اللقاحات لألعمار من  5إلى  11عا ًما في المواقع التالية:
The Great New York State Fair - Art and Home Center, Syracuse
SUNY Old Westbury - Clark Athletic Center, Glen Head
Crossgates Mall, Former Lord & Taylor Store - Upper Level, Albany
Aqueduct Racetrack, South Ozone Park
Rochester Educational Opportunity Center, Rochester
Medgar Evers College, Brooklyn
Bay Eden Senior Center, Bronx
New York National Guard Armory, Yonkers
SUNY Stony Brook, Stony Brook
University at Buffalo South Campus, Buffalo
يمكن لآلباء واألوصياء تحديد المواعيد في مواقع التطعيم الجماعي بالوالية هنا .باإلضافة إلى ذلك ،نشجع اآلباء واألوصياء
على االتصال بطبيب األطفال ،أو طبيب األسرة ،أو المراكز الصحية ،أو الصيدليات ،أو مقدمي الخدمات اآلخرين ،للحصول
على معلومات التطعيم وتحديد المواعيد.

يتم أيضًا تشجيع اآلباء واألوصياء على زيارة موقع الوالية الجديد ،ny.gov/VaxForKidsللحصول على المعلومات
مؤخرا مواد جاهزة لدعم
واألسئلة المتداولة والموارد الجديدة حول لقاح مرض ( )COVID-19لألطفال .أضافت الوالية
ً
مقدمي خدمات طب األطفال والهيئات المحلية التي تقدم اللقاح لألطفال على األرض ،بما في ذلك اللوحات والملصقات
الجديدة المتاحة هنا.
تأكد أن أي موقع أو مزود يقدم لقاح  Pfizer-BioNTechلمرض ( ،)COVID-19ألن لقاحات مرض ()COVID-19
األخرى غير مصرح بها حتى اآلن لهذه الفئة العمرية.
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