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 كوينزبري في للوالية التابع التطعيم موقع فتح إعادة عن هوكول الحاكمة أعلنت
 

 الفحوصات أيًضا الموقع سيوفر
 

أعلنت الحاكمة كاثً هوشول الٌوم عن إعادة افتتاح مولع تطعٌم جماعً تابع للوالٌة فً كوٌنزبري بوالٌة نٌوٌورن ٌوم 
سٌوفر المولع أًٌضا .  فً المنطمةCOVID-19لمكافحة ارتفاع معدل اإلصابة بفٌروس  (دٌسمبر) كانون األول 1األربعاء، 

 فحوصات كورونا
 

مع حلول فصل الشتاء عندما ٌسافر المزٌد من األشخاص وٌتجمعون فً الداخل، وبظهور متغٌر  ":قالت الحاكمة هوكول
Omicron نتذكر أنه ال ٌمكننا أن نتخلى عن حذرنا فً معركتنا لولف انتشار ،COVID-19" ." التطعٌمات والفحوصات

. إذا شعرت بالمرض، لم بإجراء الفحوصات وإبك فً المنزل. هً أفضل أدواتنا لمنع المزٌد من انتشار الفٌروس ومتغٌراته
إذا لم تحصل على لماحن بعد، فاخرج وافعل ذلن فً ألرب ولت ممكن، وإذا كان من الممرر أن تحصل على اللماح الخاص 

ارتد كمامة واغسل ٌدٌن واحصل على لماحن وحافظ على سالمتن . بن، فإن الجرعات متاحة بسهولة فً جمٌع أنحاء الوالٌة
 ".مع التراب فصل الشتاء

 
سٌكون المولع مفتوًحا أٌام االثنٌن واألربعاء .  مساءً 7:00 صباًحا حتى 8:00سٌفتح مولع كوٌنزبري ٌومًٌا من الساعة 

ستتوفر أًٌضا المواعٌد بدون . هناٌمكن حجز مواعٌد التطعٌم . والجمعة للفحص وأٌام الثالثاء والخمٌس والسبت للتطعٌمات
 .حجز مسبك

 
، فمن المهم COVID-19إذا كان الشخص ٌعانً من أعراض .  متاح فً جمٌع أنحاء والٌة نٌوٌورنCOVID-19اختبار 

باإلضافة إلى ذلن، ٌجب أن ٌخضع األشخاص الذٌن كانوا على اختالط . أن ٌتم فحصه وعزله حتى ٌعرف نتٌجة الفحص
 .هنا، ٌرجى النمر COVID-19لمزٌد من المعلومات حول اختبار .  للفحصCOVID-19بشخص مصاب بـ 

 
 علٌهم تظهر ال الذٌن واألشخاص األفراد منسٌوفر مولع كوٌنزبري االختبارات أٌام االثنٌن واألربعاء والجمعة ألي 

 لتمٌٌم طبً ممدم بدون العٌنات لجمع مولع مجرد هو المولع هذا ألن نظًرا .COVID-19 لـ تعرضوا ربما والذٌن أعراض
 رعاٌة أو أولٌة رعاٌة مركز فً لالختبار COVID-19 أعراض من ٌعانً شخص أي ٌسعى بأن نوصً فإننا المرضى،

 .طبً أخصائً بواسطة تمٌٌمه ٌمكن حٌث عاجلة
 

الفحوصات الممدمة فً مولع كوٌنزبري لٌست فحوصات سرٌعة لها نتائج فورٌة ولكنها فحوصات تفاعل البولٌمٌراز 
إلٌن بوابة . لد تستغرق نتائج االختبار من ٌوم إلى عدة أٌام. تتطلب إرسال عٌنات خارج المولع للمعالجة (PCR)المتسلسل 
 حٌث ٌمكن لؤلشخاص معرفة نتائج BioReferenceالمرضى 
 ./https://www.bioreference.com/patient-portal: فحوصاتهم

 
بالنٌابة عن مماطعة وارٌن، نحن ممتنون للغاٌة لوالٌة ": قالت رئيسة مجلس المشرفين في مقاطعة وارين ، راشيل سيبر

نٌوٌورن تعٌد فتح مولع تطعٌم شامل فً أفٌشن مول، حٌث نجح فً تطعٌم عشرات اآلالف من األشخاص فً ولت سابك من 
إن إضافة مكون فحص تمس الحاجة إلٌه فً هذا المولع ٌجعل هذا األمر األول من نوعه لوالٌة نٌوٌورن ونحن . هذا العام

تسلط حملتنا التعلٌمٌة حول اللماحات ثنائٌة . فخورون جًدا بمدرتنا على الترحٌب بهذه الخدمات الحٌوٌة هنا فً مماطعة وارٌن
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المماطعات مع رئٌس مجلس المشرفٌن فً مماطعة واشنطن، سام هول وموظفٌه، الذٌن ٌعملون عن كثب مع جمعٌة 
المماطعات بوالٌة نٌوٌورن ورؤساء المماطعات ومدٌري الصحة العامة فً جمٌع أنحاء منطمتنا، الضوء على الحاجة إلى 

ٌنتج عن هذا الجهد الجماعً نتائج حمٌمٌة نحتاجها بشدة خالل هذه األولات العصٌبة، ونحن ممتنون . جهود فرٌك متخصص
لمد .للحاكمة هوكول إلدراكها لهذه الفجوة فً الخدمات، وإلصغائها إلى مخاوفنا واستجابتها السرٌعة فً مساعدة شمال والٌتنا

سمعنا كل ٌوم من سكاننا أن الحاجة إلى التطعٌمات والفحوصات التً ٌمكن الوصول إلٌها آخذة فً االزدٌاد، وٌسعدنا جًدا أن 
 ".نمول إننا استمعنا ونستجٌب معًا بأسرع ما ٌمكن

 
نحن ممتنون للشراكة المستمرة مع جٌراننا فً مماطعة وارن ": قال سام هول، رئيس مجلس المشرفين في مقاطعة واشنطن

بٌنما . ولدعم الحاكمة ووالٌة نٌوٌورن فً إعادة فتح المسم الذي تمس الحاجة إلٌه مولع التحصٌن واالختبار فً كوٌنزبري
تستمر فرق الصحة العامة لدٌنا فً عمد عٌادات التطعٌم بجدٌة، فإن توفٌر التطعٌم والفحص على نطاق أوسع فً منطمتنا 

المباشرة هو المفتاح لٌس فمط لتعزٌز الوصول إلى التطعٌم والفحص، ولكن السماح لفرٌك الصحة العامة لدٌنا بالتركٌز على 
 ".أولئن الذٌن ٌكافحون من أجل الخروج أو عٌاداتنا المجتمعٌة األكثر حمٌمٌة فً جمٌع أنحاء المماطعة

 
 أعوام أو أكثر، مع 5جمٌع موالع التطعٌم الجماعً فً والٌة نٌوٌورن مفتوحة لسكان نٌوٌورن المؤهلٌن الذٌن تبلغ أعمارهم 

 عاًما أو 12توفر التطعٌم بدون موعد مسبك فً جمٌع الموالع على أساس أسبمٌة الحضور لؤلشخاص الذٌن تبلغ أعمارهم 
ٌمكن . اإللكترونً مولعنا عاًما على 11-5تتوفر معلومات عن الموالع التً تتطلب مواعٌد لؤلطفال فً الفئة العمرٌة . أكثر

 أو من مؤهل أنا هل تطبٌكلؤلشخاص الذٌن ٌفضلون تحدٌد موعد فً مولع تطعٌم جماعً تدٌره الوالٌة المٌام بذلن على 
ٌمكن لؤلشخاص أًٌضا االتصال بمسم الصحة المحلً أو الصٌدلٌة أو . NYS-4-VAX-833-1خالل االتصال بالرلم 

 للعثور على معلومات حول Vacines.govالطبٌب أو المستشفى لتحدٌد المواعٌد التً تتوفر فٌها اللماحات، أو زٌارة 
 .مواعٌد الحصول على اللماح بالمرب منهم

 
 عاًما على 11-5ٌتم تشجٌع سكان نٌوٌورن الذٌن ٌتطلعون إلى تحدٌد مواعٌد التطعٌم لؤلطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 

( FQHCs)االتصال بطبٌب األطفال أو طبٌب األسرة أو اإلدارات الصحٌة بالمماطعة أو المراكز الصحٌة المؤهلة فٌدرالًٌا 
ٌمكن لآلباء واألوصٌاء . أو المراكز الصحٌة الرٌفٌة أو الصٌدلٌات التً ٌمكن أن تعطً اللماح لهذه الفئة العمرٌة

 للعثور على 1-800-232-0233 أو االتصال بالرلم 438829، أو إرسال رمزهم البرٌدي إلى vaccines.govزٌارة 
-COVID)، ألن لماحات Pfizer-BioNTech COVID-19تأكد من أن ممدم الخدمة ٌمدم لماح . الموالع المرٌبة منهم

 .األخرى غٌر مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرٌة (19
 

 لآلباء واألوصٌاء للحصول على معلومات جدٌدة، واألسئلة واألجوبة المتكررة، والموارد المولع اإللكترونًتوجه إلى 
 .المصممة خصًٌصا لالآلباء واألوصٌاء من هذه الفئة العمرٌة
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