الحاكمة كاثي هوكول

فورا2021/11/23 :
للنشر ً

الحاكمة هوكول تعلن عن إنشاء حوالي  200موقع مؤقت لحملة التطعيم  #VAXTOSCHOOLحتى اآلن

تم اإلعالن اليوم عن  9مواقع جديدة لحملة التطعيم #Vaxtoschool
تشجع سكان نيويورك في سن المدرسة والعائالت على التطعيم لقضاء عطلة عيد شكر آمنة
سيتم االستمرار في اإلعالن عن المواقع الجديدة خالل فترة الـ  12أسبوعًا لزيادة معدالت التطعيم بين سكان نيويورك في
سن المدرسة
القائمة الكاملة للمواقع أسبوعيًا هنا
صور حافالت  #VaxtoSchoolمتو ّفرة هنا
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن افتتاح تسعة مواقع موقتة جديدة لحملة  #VaxtoSchoolلزيادة معدالت التطعيم بين
سكان نيويورك في سن المدرسة .حتى اآلن ،تم إطالق  198موقعًا مؤقتًا للتطعيم في جميع أنحاء الوالية.
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن  9مواقع جديدة مؤقتة ضمن حملة  #VaxtoSchoolلزيادة معدالت التطعيم بين
سكان نيويورك في سن المدرسة .مع اقتراب عطلة عيد الشكر ،حثت الحاكمة هوكول ووزارة الصحة بالوالية جميع سكان
نيويورك المؤهلين ،بما في ذلك سكان نيويورك على وجه الخصوص ،على التطعيم الكامل في أسرع وقت ممكن.
"إن مواقعنا لحملة التطعيم  #VaxtoSchoolعلى مستوى الوالية تجعل الحصول على لقاح مرض ( )COVID-19أكثر
مالءمة للطالب وعائالتهم "،قالت الحاكمة هوكول .إلى اآلباء واألوصياء ،تطعيم أطفالكم هو الطريقة الرائعة لالحتفال
باألعياد وأنتم على علم بأن عائالتكم تتمتع بأفضل حماية ممكنة من مرض ( .)COVID-19اللقاح آمن وفعال ومتوفر على
نطاق واسع .ال تتأخروا".
عا .حتى
في  21سبتمبر ،أعلنت الحاكمة هوكول أنه سيتم إنشاء إجمالي  120موقعًا على مستوى الوالية لمدة  12أسبو ً
كثيرا هذا الهدف .تعمل وزارة الصحة مع إدارات الصحة المحلية في
اآلن ،تم إنشاء  198موقعًا — وهو ما يتجاوز
ً
المقاطعات والمنظمات المجتمعية ومراكز الرعاية الصحية لدعم إنشاء هذه المواقع في جميع مناطق الوالية .وسيتم تصميم
الشركاء والمواقع المضيفة وجهود التوعية لتلبية احتياجات المجتمعات التي تم إنشاؤها لخدمتهم .يتم إنشاء مواقع جديدة على
أساس متجدد بالشراكة مع الجهات المحلية.
يعتمد هذا اإلعالن على التزام والية نيويورك بجعل صحة وسالمة الطالب والمعلمين والعائالت أولوية قصوى.
سيتوفر أخصائي طبي مجتمعي في كل موقع لإلجابة على أي أسئلة قد يطرحها أولياء األمور واألوصياء على سكان
نيويورك في سن المدرسة .حافالت  — #VaxtoSchoolوحدات التطعيم المتنقلة  -تواصل دعم هذه الجهود باعتبارها
أداة أخرى للترويج للتطعيمات وضمان الوصول المريح على مستوى الوالية.

فيما يلي األيام العمل لكل موقع من مواقع التلقيح المؤقتة  #VaxtoSchoolلسكان نيويورك في سن الدراسة .تتوفّر القائمة
عا لتضمين مواقع جديدة عند
الكاملة لمواقع حملة التطعيم  #VaxtoSchoolهنا ويتم تحديثها أسبوعيًا على مدار  12أسبو ً
اإلعالن عنها.
WESTERN NEW YORK
Royalton - Hartland High School
State Street 54
Middleport, NY 14105
يعمل :الثالثاء  23نوفمبر 2:30 ،مساء  6:30 -مساء
نوع اللقاح Pfizer-BioNTech :و Modernaو Janssen/J&J
شريك الحدث :مقاطعة نياجرا
للتسجيل :تسجيل الجرعة األولى من لقاح  Pfizer-BioNTechللفئة العمرية (:)+5
https://on.ny.gov/3q5em5S
تسجيل الجرعة المعززة للفئة العمرية (https://on.ny.gov/3bWMPeI :)+18
الحافز :باليز وبطاقات هدايا أمازون
لألطفال فوق  5أعوام
المنطقة الشمالية
Moriah Central School
Viking Lane 39
Port Henry, NY 12974
يعمل :الثالثاء  23نوفمبر؛  10:00صبا ًحا 2:00-مساء
نوع اللقاحPfizer-BioNTech :
للتسجيل /https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment :أو اتصل بالرقم -873-3500
518
شريك الحدث :مقاطعة إيسيكس
الحافز :بطاقات هدايا أمازون
لألطفال فوق  5أعوام
لونغ آيلند
Bethel AME Church
North Main Street 420
Freeport, NY 11529
يعمل :الثالثاء 23 ،نوفمبر؛  12:00مساء  4:00 -مساء
نوع اللقاح Moderna :و Pfizer-BioNTechو Janssen/J&J
شريك الحدثNational Association of Black Churches :
لألعمار فوق  12عا ًما
البحيرات اإلصبعية
The Vineyard Farm and Outdoor Center for Excellence
Sander Street 126
Rochester, NY 14605
يعمل :السبت  27نوفمبر؛  1:00مساء  5:00 -مساء
نوع اللقاح Pfizer-BioNTech :وJanssen/J&J
شريك الحدثThe Vineyard Farm and Outdoor Center for Excellence :
الحافز :بطاقات هدايا أمازون

 عا ًما12 لألعمار فوق
وسط نيويورك
Christ Missionary Baptist Church
,West Kennedy Street 319
Syracuse, NY 13204
 مساء2:00 -  صبا ًحا9:00  نوفمبر27  السبت:يعمل
Pfizer-BioNTech :نوع اللقاح
Christ Missionary Baptist Church :شريك الحدث
 عا ًما12 لألعمار فوق
البحيرات اإلصبعية
St. Michael's Church
N Clinton Ave 869
Rochester, NY 14605
 مساء4:00 -  مساء1:00  نوفمبر؛28  األحد:يعمل
Janssen/J&J  وModerna وPfizer-BioNTech :نوع اللقاح
Father Tracy Center :شريك الحدث
 بطاقات هدايا أمازون:الحافز
 عا ًما12 لألعمار فوق
مدينة نيويورك
Mt. Pleasant Church
Adam Clayton Powell Jr., Blvd 2009
New York, NY 10027
 مساء4:00 -  صبا ًحا10:00  نوفمبر؛28  السبت:يعمل
Janssen/J&J  وModerna  وPfizer-BioNTech :نوع اللقاح
Mt. Pleasant Church :شريك الحدث
 عا ًما12 لألعمار فوق
المنطقة الشمالية
,Essex County Department of Health
,Water St 132
Elizabethtown, NY 12932
 مساء2:00 -  صبا ًحا10:00  نوفمبر؛29  االثنين:يعمل
Janssen/J&J  وModerna  وPfizer-BioNTech :نوع اللقاح
/https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment :للتسجيل
 مقاطعة إيسيكس:شريك الحدث
 بطاقات هدايا أمازون:الحافز
 أعوام5 لألطفال فوق
وسط مدينة هدسون
Hamilton Elementary School
Oak Street 20
Mount Vernon, NY 10550
 مساء2:00 -  صبا ًحا10:00  نوفمبر؛29 ، االثنين:يعمل

نوع اللقاحPfizer-BioNTech :
شريك الحدثWestchester County Health Department :
الحافز :بطاقات هدايا أمازون
لألعمار فوق  12عا ًما
يمكن لألطفال تلقي لقاح  Pfizer-BioNTechلمرض ( )COVID-19المتوفر بموجب ترخيص االستخدام في حاالت
الطوارئ لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5إلى  15عا ًما والموافق عليه بالكامل لمن هم في سن  16وما فوق .لم يتم
التصريح أو الموافقة على لقاحات ( )COVID-19األخرى لهذه الفئة العمرية .إذا كنت أحد الوالدين أو الوصي على أحد
سكان نيويورك في سن المدرسة ،فيمكنك أيضًا زيارة ،vaccines.govأو إرسال رمزك البريدي إلى  ،438829أو
االتصال بالرقم  1-800-232-0233للعثور على موقع اللقاح األقرب إليك .تأكد من أن المزود يقدم لقاح (COVID-
.19) Pfizer-BioNTech
لمعرفة المزيد حول لقاح ( )COVID-19واألطفال في سن المدرسة ،يمكن لسكان نيويورك زيارة موقعنا المخصص
 ny.gov/vaxtoschoolأو متابعة  @VaccinateNYعلى .Instagram
ما لم يُذكر ،تركز مواقع  #VaxtoSchoolالمؤقتة في الوالية حاليًا على تطعيم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12و
 17عا ًما .يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11-5
عا ًما على االتصال بطبيب األطفال أو طبيب األسرة أو اإلدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا
( )FQHCsأو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية .يمكن لآلباء
واألوصياء زيارة  ،ny.gov/VaxforKids, vaccines.govأو إرسال الرمز البريدي الخاص بهم إلى  ،438829أو
االتصال بالرقم  1-800-232-0233للعثور على المواقع القريبة منهم .قائمة مواقع التطعيم الجماعي التي تقدم اللقاح
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  11-5عا ًما متاحة هنا.
نحث اآلباء واألوصياء على التأكد من أن أطفالهم قد أخذوا آخر اللقاحات الموصى بها والمطلوبة .يُرجى زيارة موقع وزارة
الصحة للحصول على مزيد من المعلومات حول التطعيمات الموصى بها لألطفال والمراهقين.
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