
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 12/ 2 للنشر فوًرا: 

 
 

" لحث سكان نيويورك على تلقي جرعتهم المعززة  BOOST UP, NEW YORKالحاكمة هوكول تطلق حملة " 
  (COVID-19لحماية أفضل من مرض )

  
في خضم موسم األعياد وتهديد المتحور الجديد، تستهدف الحملة البالغين في جميع أنحاء الوالية المؤهلين للحصول على 

  جرعة معززة من اللقاح
  

يشمل الجهد اإلعالني البرمجة الرقمية والرقمية خارج المنزل مع رموز االستجابة السريعة واالرتباطات التشعبية التي  
  هايسهل الوصول إلي

  
يمكن لجميع سكان نيويورك مساعدة العائلة واألصدقاء في الحصول على التطعيم والحصول على الجرعة المعززة  

  وممارسة السلوكيات الصحية العامة الجيدة لقضاء عطلة صحية
  

  هناأو الجرعة المعززة من  هنا( مجاًنا منCOVID-19يمكن لسكان نيويورك تحديد موعد لتلقي لقاح ) 
  

" على مستوى الوالية لحث البالغين في نيويورك على Boost Up, New Yorkأطلقت الحاكمة هوكول اليوم حملة "
ر  COVID-19الحصول على جرعتهم المعززة لحماية أفضل من مرض ) (. بينما تراقب الوالية متحور أوميكرون، تذك ِّ

( لزيادة الحماية COVID-19جهود التعليم واإلعالن الجديدة سكان نيويورك بضرورة تلقي الجرعة المعززة ضد مرض )
  ة مفعول اللقاح والمساعدة في حماية المجتمعات واألحباء من الفيروس.وإطال

  
"من خالل هذه الحملة، نحصل على الرسالة من الالفتات وشاشات العرض إلثارة حماسة األشخاص بشأن الجرعات المعززة  

ًما، فيمكنك الحصول على الجرعة عا 18"إذا كان عمرك أكبر من  قالت الحاكمة هوكول.أثناء استعدادهم لالحتفال باألعياد،" 
المعززة مجانًا وعلى الفور. سوف تمنحك الحماية اإلضافية، كما أنها تساعد على حماية أحبائك. هذا هو التصرف األخالقي  

  المثالي الذي يمكنك ممارسته في موسم األعياد." 
  

" في متاجر البقالة الشهيرة ومراكز التسوق ومحطات العبور على مستوى  Boost Up، New Yorkسيتم عرض حملة "
الوالية بما في ذلك النشرات والملصقات وشاشات الوسائط المتعددة. وسيشمل البرنامج أيًضا اإلعالن عبر اإلنترنت للوصول 

ط الحملة رمز االستجابة  إلى البالغين على محركات البحث وقنوات التواصل االجتماعي. ستتضمن جميع عمليات تنشي 
السريعة أو االرتباط التشعبي حتى يتمكن سكان نيويورك من الوصول بسهولة إلى معلومات الجدولة، باإلضافة إلى الموارد 
ألولئك الذين يتطلعون إلى معرفة المزيد حول أهمية الحصول على جرعة معززة. مع تزايد الحالة الملحة وإيصال الرسالة  

  ديسمبر ويستمر لمدة أربعة أسابيع.  6سب، سيبدأ البرنامج في في الوقت المنا
  

باإلضافة إلى الحصول على جرعة معززة، تشجع الحاكمة هوكول ووزارة الصحة بالوالية جميع سكان نيويورك على متابعة 
  ومشاركة هذه المعلومات المهمة مع اآلخرين من أجل تجمعات صحية في العطالت:

  أعوام فأكبر الحصول على التطعيم الكامل. 5ورك البالغين من العمر  على جميع سكان نيوي •

 & Johnsonعاًما أو أكبر الذين مر على تلقيهم لقاح  18على جميع سكان نيويورك البالغين من العمر   •
Johnson  أشهر بعد سلسلة اللقاحات األولية من  6مدة شهرين أوPfizer-BioNTech   أوModerna 

  الحصول على جرعتهم المعززة.
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  أعوام فأكبر الحصول على لقاح اإلنفلونزا 6على جميع سكان نيويورك البالغين من العمر   •

  على سكان نيويورك إجراء الفحص بعد السفر وقبل زيارة األسرة. •

االستمرار في االلتزام بجميع متطلبات مراكز السيطرة على األمراض   خارجيًا و داخليًا على جميع المسافرين •
  (.CDCوالوقاية منها ) 

  اء في منازلهمعلى سكان نيويورك الذين يشعرون بالمرض البق •

  يجب ارتداء الكمامات في األماكن العامة الداخلية وغسل اليدين بانتظام. •

  
مؤهل تقريبًا جرعة معززة أو إضافية. باإلضافة إلى   6.5مليون من سكان نيويورك من أصل  2.5حتى اآلن، تلقى أكثر من 

  ومزوًدا بمعلومات حول الجرعات موقعًا إلكترونيًا مخصًصا"، أطلقت والية نيويورك Boost Up, New Yorkحملة "
المعززة، والجرعات اإلضافية، واألهلية، واألسئلة المتداولة، والموارد لمقدمي الخدمات على أرض الواقع. تستمر الوالية في  

والتنبيهات المحلية إلى سكان  الرسائل النصية القصيرةالتواصل عبر الرسائل المباشرة مع سكان نيويورك المؤهلين من خالل 
  التابعة للوالية. Excelsior Passكامل من خالل منصة نيويورك الذين تم تطعيمهم بال

  
( متوفرة مجانًا على نطاق واسع في جميع أنحاء الوالية في الصيدليات  COVID-19اللقاحات والجرعات المعززة لمرض )

وإدارات الصحة المحلية والعيادات والمراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا ومواقع التطعيم الجماعي التي تديرها الوالية والمواقع 
  ك.األخرى في جميع أنحاء والية نيويور

  
أو إرسال رمزهم   ،vaccines.govيمكن لسكان نيويورك الحصول على الجرعة المعززة أو اللقاح من خالل زيارة 

لمواقع القريبة منهم. وبإمكان سكان نيويورك  للعثور على ا 1-800-232-0233، أو االتصال بالرقم 438829البريدي إلى 
لتحديد موعد للحصول على جرعة  VAX-4-NYS-833-1و االتصال على الرقم أ صفحة هل أنا مؤهلأيًضا زيارة صفحة 

  معززة أو لقاح في موقع التطعيم الجماعي الذي تديره الوالية.
  

( المعتمدة أو تلك المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء COVID-19يمكن لسكان نيويورك المؤهلين تلقي أي من لقاحات )
 / Janssenأو  Modernaأو  Pfizer-BioNTechاألمريكية للحصول على جرعتهم المعززة، بما في ذلك 

Johnson & Johnson .  عىل سكان نيويورك استشارة مقدم الرعاية الصحية أو مسؤول اللقاحات إذا كان لديهم أي استفسارات
  حول ذلك. 

  
###  
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