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الحاكمة هوكول تعلن عن جهود مراسلة مباشرة لزيادة التطعيمات ضد فيروس مرض ( )COVID-19وزيادة معدالت
التطعيم بين سكان نيويورك

تلقى أكثر من  2.5مليون من سكان نيويورك رسائل تذكير عبر الرسائل القصيرة
تبلغ والية نيويورك سكان نيويورك بمعلومات مهمة عن التطعيم وأهلية التعزيز لتشجيع المزيد من سكان نيويورك على
التطعيم خالل موسم العطالت الحالي
تتضمن الجهود رسائل نصية قصيرة جديدة باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية ،وإشعارات إكسيليسور باس ،باإلضافة إلى
الجهود الرقمية واإلعالنية المتزايدة
جزء من جهود التوعية والوصول الموسعة لتنشيط جميع سكان نيويورك للتطعيم ومساعدة أحبائهم
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن جهود إرسال رسائل مباشرة معززة لزيادة التطعيم ضد مرض ()COVID-19
وزيادة معدالت التطعيم بين سكان نيويورك مع اقتراب العطالت .يعد برنامج المراسلة المباشرة جز ًءا من حملة الوالية
المستمرة والشاملة لضمان وصول أخبار التطعيم واألهلي ة إلى سكان نيويورك مباشرة  ،مما يؤدي إلى تنشيط المزيد من
الرسل على األرض .أطلقت الوالية اليوم رسالتها النصية السابعة عبر خدمة الرسائل القصيرة ،ويتم نشرها باللغتين
اإلنجليزية واإلسبانية .تذكر الرسالة سكان نيويورك باالحتفال بعطلة آمنة مع أحبائهم من خالل ضمان تطعيم األطفال الذين
تبلغ أعمارهم  5سنوات فما فوق ضد مرض ( ،) COVID-19وتلقي سكان نيويورك المؤهلين الذين يبلغون من العمر 18
عا ًما أو أكبر جرعة منشطة.
قالت الحاكمة هوكول" :تُعد جهود المراسلة المباشرة هذه جز ًءا من حملة نيويورك متعددة المستويات إلشراك العائالت في
نيويورك لضمان تلقيح كل فرد في منزلهم وتحديثه بجميع جرعات اللقاح الموصى بها .كجزء من إستراتيجيتنا الواسعة
للمعلومات العامة ،باستخدام الرسائل النصية القصيرة وإشعارات إكسيليسور باس  -يمكننا الوصول إلى المزيد من سكان
نيويورك بهذه الرسائل المهمة ،وإلهام حتى أولئك الذين تم تعزيزهم بالكامل لمساعدة اآلخرين في مجتمعاتهم .عندما تحصل
على التطعيم وتحصل على جرعة منشطة ،فإنك ال تستمر في حماية نفسك فحسب ،بل تحمي أحبائك أيضًا .اللقاحات
ضرورية لالستمتاع بموسم عطلة آمن وصحي مع العائلة واألصدقاء وأنا أشجع بشدة سكان نيويورك على التطعيم للمساعدة
في منع انتشار هذا الفيروس القاتل".
يجري نشره باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية ،األفراد الذين تلقوا اللقاح في البداية ووافقوا على تلقي الرسائل النصية أثناء
تواجدهم في موقع تلقيح شامل سيتلقون الرسالة التالية:

لقضاء عطلة آمنة ،ساعد كل فرد في عائلتك على التطعيم .يجب أن يتلقى  +NYers 5لقاح مرض ()COVID-19
والجرعة المنشطة للمؤهلين بعمر  18وأكبر .تفضل بزيارةny.gov/vaccine :
باإلضافة إلى حملة الرسائل النصية القصيرة ،أنشأت والية نيويورك موقع إنترنت مخصص يحتوي على معلومات حول
الجرعات المنشطة والجرعات اإلضافية واألهل ية واألسئلة المتداولة والموارد لمقدمي الخدمات على أرض الواقع لدعم نشر

المعلومات إلى السكان المؤهلين باإلضافة إلى موقع مصغر جديد من أجل معلومات عن األطفال  .11-5حتى اآلن منذ أن
أصبحت الجرعات المنشطة متاحة ،أرسلت  NYSسبع رسائل نصية تصل إلى  2.5مليون من سكان نيويورك .تواصل
الوالية أيضًا التواصل مع حاملي بطاقة إكسيليسور باس من خالل رسائل اإلشعارات ،بما في ذلك حول الجرعات المنشطة
.
نواصل أيضًا عملنا على برامج المراسلة الموثوقة على أرض الواقع ،واستراتيجيات النوافذ المنبثقة المخصصة للجمهور
والجهود اإلعالنية التقليدية مثل  PSASالجديدة التي تم إطالقها من أجل من هم بعمر  11-5عا ًما وجهود الوالية
 . VaxtoSchool#لمعرفة المزيد وتحديد موعد لقاح أو جرعة منشطة مجانية ،تفضل بزيارة هنا .
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