
 
 الحاكمة كاثي هوكول    17/11/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن قبول وثائق التطعيم الكندية للعبور إلى والية نيويورك ألغراض تجارية
  

  هذا هو أول تبادل للوثائق بين والية نيويورك وكيان غير أمريكي
  

( الصادرة من سبع مقاطعات / أقاليم كندية من خالل تطبيق  COVID-19يمكن التحقق من صحة شهادات لقاح مرض ) 
Excelsior Pass Scanner لبطاقات العبور المميزة الخاص بالوالية  

  
(، بما في ذلك أكثر من مليون Excelsior Passمليون بطاقة عبور مميزة ) 6.6تم حتى اآلن استخراج أكثر من  

  (Excelsior Pass Plusبطاقة عبور مميزة )
  

( لتشمل جرعة معززة من سكان نيويورك أو جرعة  Excelsior Pass Plusتم اآلن تحديث بطاقة العبور المميزة )
  إضافية

  
( أو بطاقة العبور المميزة  Excelsior Passان نيويورك المهتمين الحصول على بطاقة عبور مميزة )يمكن لسك

(Excelsior Pass Plus من )هنا  
  

  هنا  مجاًنا من Excelsior Pass Scannerيمكن للمؤسسات والشركات على الصعيد الوطني تنزيل تطبيق 
  

( الصادرة من COVID-19أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه سيتم قبول الوثائق الرقمية للتطعيم ضد مرض )
 Excelsiorعلى الفور من خالل تطبيق  مواصفات بطاقات سمارت الصحيةالمقاطعات واألقاليم الكندية التي تلتزم بـ 

Pass Scanner  الخاص بالوالية. بعد إعادة فتح الحدود بين الواليات المتحدة وكندا، يعني هذا أنه يمكن للكنديين
نوفمبر،   9التطعيم المتوافقة للعبور إلى نيويورك ألغراض تجارية. اعتباًرا من الحاصلين على القاح بالكامل استخدام وثائق 

أصدرت سبع مقاطعات وأقاليم في كندا شهادات لقاح تفي بمعايير الوالية. هذه المقاطعات هي كيبيك ومانيتوبا ويوكون 
من المتوقع أن تلحق مقاطعات وأقاليم كندية  وساسكاتشوان ونوفا سكوشا واألقاليم الشمالية الغربية ونيوفوندالند والبرادور. 

  أخرى وسيتم اإلعالن عنها قريبًا.
  

قالت   ،"Excelsior Pass Scanner"تفخر والية نيويورك بالعمل مع جيراننا الكنديين لضمان التوافق مع تطبيق 
"ومع إعادة فتح الحدود، ستسرع هذه الشراكة المهمة عودة األعمال الهامة، والتجارة ونشاط التنمية   الحاكمة هوكول.

والشركات والمؤسسات في نيويورك التي توظفهم وتقف على أهبة   -االقتصادية. هذه أخبار مهمة للعديد من الكنديين 
الخاصة  Excelsior Pass. بسبب االبتكار المستمر لمنصة  والذين يمكنهم اآلن القيام بذلك بأمان - االستعداد للترحيب بهم 

بنا، تواصل والية نيويورك بناء األدوات التي تلبي احتياجات اليوم باإلضافة إلى االحتياجات الناشئة في المستقبل لألفراد 
  والشركات على حٍد سواء."

  
الخاص   Excelsior Pass Scannerأكتوبر، تم تحديث تطبيق   5من قبل الحاكمة هوكول في  اإلعالن كما ورد في

في الوالية. تتضمن هذه المعايير تعريف التطعيم   معايير اإلصدار بوالية نيويورك وتمكين حاالت العبور األخرى التي تلبي
(، والتي تشمل لقاحات مرض  COVID-19الكامل بناء على إرشادات الصحة العامة الفيدرالية والوالئية لمرض )

(COVID-19المعتمدة من مراكز السيطرة على األمر ) ( اض والوقاية منهاCOVID-19 ومنظمة الصحة العالمية )
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(WHO  من خالل تعزيز قبول وثائق التطعيم من كيانات غير أمريكية، سيتمكن المقيمون الكنديون الذين تلقوا لقاح .)
AstraZeneca / Oxford  ( ضد مرضCOVID-19  ولديهم وثائق متوافقة مع استخدام وثائقهم الرقمية على مستوى )

  ية من استخدام وثائقهم الرقمية على مستوى الوالية.الوال
  

بينما يشق زمالئي الكنديون طريقهم إلى نيويورك لزيارة قال خوار نسيم، القائم بأعمال القنصل العام لكندا في نيويورك: "
العديد من مناطق الجذب فيها، وإعادة االتصال بالعائلة واألصدقاء، وتعزيز عالقاتنا التجارية، يسعدني وممتنًا أن يتم  

  ."Excelsior Pass Scannerاالعتراف بوثائق اللقاح اإلقليمية والمناطقية باستخدام تطبيق 
  

"يسعدنا جًدا أن المناقشات العديدة بين حكومة كيبيك ووالية   رتين هيبير، المندوب العام لمقاطعة كيبيك في نيويورك:قال ما
،  Excelsior Passالخاص بكيبيك من خالل تطبيق  VaxiCodeنيويورك أدت إلى تعاون ناجح يسمح باالعتراف بـ 

هذا مثال رائع آخر على العالقة المثمرة بين كيبيك وكندا ونيويورك، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على والعكس صحيح. 
  ترسيخ روابطنا القوية والمزدهرة."

  
وهو ما يمثل التكامل عبر   - Excelsior Pass Scannerعملية تنزيل لتطبيق163,000حتى اآلن، جرت أكثر من 

للتحقق بسهولة وسالسة من حالة  Excelsior Passتواصل االستفادة من برنامج  آالف الشركات في نيويورك التي 
التطعيم الخاصة بالفرد. يساعد توسيع إمكانات الماسح الضوئي الشركات على قبول المزيد من المستفيدين القادمين من خارج  

لسبع، يشمل ذلك أيًضا التصاريح الصادرة عن بعد إعالن اليوم، باإلضافة إلى المقاطعات واألقاليم الكندية ا والية نيويورك.
  واليات أمريكية أخرى مثل كاليفورنيا وكولورادو وديالوير ولويزيانا وفيرجينيا ووالية واشنطن. 

  
( ونظام توثيق اجتياز نتائج االختبارات  COVID-19لقد كانت والية نيويورك أول من أطلق دلياًل على التطعيم لمرض )

(، بما في  Excelsior Passمليون بطاقة عبور مميزة ) 6.6. تم حتى اآلن إصدار أكثر من 2021السلبية في مارس 
كجزء من تحديث اليوم، يستطيع سكان نيويورك  (. Excelsior Pass Plusذلك أكثر من مليون بطاقة عبور مميزة )

 Excelsior( استخراج بطاقة العبور COVID-19الذين تلقوا جرعة معززة أو جرعة إضافية من لقاح )
Vaccination Pass Plus   والتي ال تنتهي صالحيتها كنسخة آمنة في سجل التطعيم للفرد. يمكن لسكان   - الخاصة بهم

في أي   epass.ny.govزيارة  Excelsior Vaccination Pass Plusا على بطاقة نيويورك الذين حصلوا سابقً 
ة الخاصة بهم. يمكن لألفراد ان يحملوا أكبر عدد ممكن من التصاريح التي قد  الجديد Pass Plusوقت الستخراج بطاقة 

  يكونوا مؤهلين للحصول عليها.
  

لتلبية االحتياجات الجديدة لسكان  Excelsior Passمع استمرار الوالية في تطوير وتوسيع بنية حلول بطاقات العبور 
نيويورك والشركات، يتم تقديم المزيد من الدعم للواليات والكيانات األخرى لتسريع تطوير حلول قابلة للتشغيل البيني. في  

إطار العمل األول لألمة   -  لوالية نيويورك Excelsior Passمخطط  الحاكمة هوكول عن إتاحة أعلنتأكتوبر،  27
. بعد إصدار  Excelsior Passلمساعدة الواليات والحكومات األخرى في تطوير وثائق صحية رقمية، بناء على منصة 

المخطط، ستستضيف والية نيويورك سلسلة من األحداث االفتراضية والندوات عبر اإلنترنت لتزويد المهتمين باألدوات 
  والدعم الفني.

  
نشجع سكان نيويورك المهتمين للحصول على تصريح يمكن استخدامه خارج والية نيويورك و / أو يتضمن جرعة معززة  

  .هناالخاصة بهم من  Plus Excelsior Vaccination Passأو جرعة إضافية الستخراج بطاقة 
  

مجانًا ألي نشاط تجاري على  — Excelsior Pass Scanner يمكن للمؤسسات والشركات معرفة المزيد عن تطبيق
 Excelsior Passلتنزيل مخطط . هنا من هيئات اإلصدار الموثوقة وإطار -وى الدولة ومتوفر بأكثر من عشر لغات  مست

  .هناالخاص بوالية نيويورك، قم بزيارة الرابط من 
  

###  
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