
 
 الحاكمة كاثي هوكول    26/11/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن إجراءات عاجلة لتعزيز القدرة االستيعابية للمستشفيات ومعالجة النقص في عدد الموظفين
  

  وتوسيع القدرة الشرائية Surge and Flexحالة طوارئ لتحفيز استخدام نظام 
  

سيُسمح لوزارة الصحة بالحد من العمليات المجدولة غير األساسية وغير العاجلة في المستشفى إذا لزم األمر لضمان 
  السعة

  
  لم يتم اكتشاف متحور أوميكرون الجديد في والية نيويورك بعد، لكن هوكول تحذر: '’إنه قادم‘

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز القدرة االستيعابية للمستشفيات ومعالجة النقص في  

من خالل أمر تنفيذي وقعته   ( في الشتاء القادم. COVID-19الموظفين قبل االرتفاعات المحتملة في حاالت مرض )
راءات غير الضرورية وغير العاجلة داخل المستشفيات أو األنظمة الحاكمة هوكول، سيُسمح لوزارة الصحة بالحد من اإلج

ف القدرة االستيعابية المحدودة   ذات القدرة االستيعابية المحدودة لحماية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحرجة. تُعرَّ
ة المزودة بالموظفين، أو على النحو الذي تحدده وز10على أنها أقل من  ارة الصحة بناء على عوامل % من سعة األِسرَّ

  استخدام الرعاية الصحية واإلقليمية.
  

(  COVID-19ديسمبر، وسيتم إعادة تقييمها بناء على أحدث بيانات لمرض ) 3ستبدأ البروتوكوالت الجديدة يوم الجمعة، 
ضرورية لمكافحة   كما سيمكن األمر التنفيذي والية نيويورك من الحصول بسرعة أكبر على أي إمدادات يناير. 15في 

  الوباء.
  

ومع ذلك، ما زلنا نرى عالمات  ( ومكافحة هذا الوباء. COVID-19"لقد اتخذنا إجراءات استثنائية لمنع انتشار مرض )
التحذير من االرتفاع المفاجئ في الشتاء القادم، ومع أنه لم يتم اكتشاف متحور أوميكرون الجديد في والية نيويورك بعد، إال  

"استعداًدا لذلك، أعلن اليوم عن خطوات عاجلة لتوسيع القدرة االستيعابية للمستشفيات   قالت الحاكمة هوكول. أنه قادم،"
المساعدة في ضمان قدرة أنظمة المستشفيات لدينا على مواجهة أي تحديات يفرضها الوباء مع اقترابنا من أشهر  و

يظل اللقاح أحد أعظم أسلحتنا في مكافحة الوباء، وأنا أشجع كل سكان نيويورك على التطعيم، والحصول على  الشتاء.
  الجرعة المعززة إذا حصلتم على اللقاح بالكامل." 

 
(، بما في ذلك بروتوكوالت ارتداء الكمامات  COVID-19صل إدارة هوكول اتخاذ خطوات شاملة لمنع انتشار مرض ) توا

، والمرافق اإلصالحية ومراكز االحتجاز،  12في مرافق الرعاية الصحية والمدارس من رياض األطفال إلى الصف 
( الذي يتطلب من جميع  HEROاألساسية )قانون والمواصالت العامة ومراكز النقل، وتنفيذ قانون الصحة والحقوق 

 (. COVID-19أصحاب العمل تنفيذ خطط السالمة في مكان العمل استجابة لمرض )
 

تواصل اإلدارة التركيز على زيادة معدالت التطعيم بين سكان نيويورك، بما في ذلك تعزيز شبكة نقاط الوصول للقاح في  
بار. يتضمن ذلك أيًضا العمل على خطتنا الشاملة لتطعيم األطفال في سن المدرسة  الوالية، والعمل على توسيع لوازم االخت

عاًما، وتقديم برامج الحوافز، ومكافحة حمالت المعلومات الخاطئة عن اللقاحات، وزيادة الوعي باللقاحات،    17إلى  5من 
متطلبات اللقاح للعاملين في الرعاية الصحية.  ونشر مراكز اللقاحات المؤقتة في المناطق المستهدفة منخفضة التطعيم، وتنفيذ  

  %.92.2%. واليوم 78.8أغسطس، بلغت نسبة التطعيم بجرعة واحدة عند الكبار  24في 



  
عالوة على ذلك، تواصل اإلدارة تكثيف الجرعات المعززة وتحث جميع سكان نيويورك على الحصول على الجرعة  

مليون جرعة معززة و/أو جرعة إضافية.   2.2نوفمبر، تم إعطاء أكثر من  24 المعززة بعد التطعيم الكامل. اعتباًرا من
  موقع في جميع األرجاء تعطي الجرعات المعززة. 4,500هناك حوالي 

  
  ستواصل اإلدارة الشراكة مع القادة المحليين إلتاحة اللقاحات والجرعات المعززة واالختبارات على نطاق أوسع.
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