
 
 الحاكمة كاثي هوكول    10/12/2021 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكمة هوكول تعلن عن إجراء رئيسي لمعالجة موجة الشتاء ومنع اضطراب األعمال مع ارتفاع حاالت اإلصابة بمرض  
(COVID-19واإلدخال إلى المستشفيات )  

  
  هوكول تشارك سكان نيويورك إحباطهم من موجة الشتاء، وتقول إنه ال يتعين علينا أن نكون هنا ولكننا موجودون

  
  % من سكان نيويورك على تلقيهم اللقاح الكامل والقيام بالشيء الصحيح80هوكول تشكر أكثر من 

  
لحماية صحة سكان نيويورك، يجب على المؤسسات والمحالت التجارية تنفيذ متطلبات ارتداء الكمامة أو المطالبة بإثبات 

  حالة التطعيم الكامل
  

  هوكول تقدم خيارات للمؤسسات التجارية التي تتطلب ارتداء الكمامة أو تلقي اللقاح
  

  2022يناير  15الوالية ستعيد تقييم اإلجراء في 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه سيُطلب ارتداء الكمامات في جميع األماكن العامة الداخلية ما لم تنفذ المؤسسات أو 
  بمرض  اإلصابة حاالت  ارتفاع المحالت التجارية متطلب تلقي اللقاح. يأتي هذا اإلجراء الرئيسي في معالجة موجة الشتاء مع

(19-COVID) للمجتمعات التي   منها  والوقاية األمراض على السيطرة مراكز توصيات تماشيًا مع  الوالية مستوى  على
    وض الصحة بالوالية قراًرا يعزز هذا المتطلب.أصدر مف تعاني من حاالت انتشار كبيرة وعالية.

  
 إلى اإلدخال  حاالت زيادة إلى باإلضافة أيام  سبعة مدى على  الوالية في الحاالت معدل على القرار هذا يعتمد 

 اإلجراء هذا  مفعول يسري السواء. على والموظفين المستفيدين التجارية والمحالت المؤسسات متطلبات تشمل المستشفيات.
  يحقق الحالية. الظروف على بناء اإلجراء تقييم  الوالية تعيد س ذلك وبعد  ،2022 يناير 15 وحتى 2021  ديسمبر 13 من

 والتجمع  للتسوق الداخل  في  الوقت من المزيد  قضاء  يتم  عندما األعياد  خالل التخفيف من  إضافية  طبقات الجديد  اإلجراء
   باألعياد.  الخاص الطابع ذات الوجهات وزيارة

 
ا حماية صحة سكان نيويورك وحماية صحة اقتصادنا. ستساعد اإلجراءات  "بصفتي الحاكمة، فإن أهم أولويتين اثنتين لي هم

المؤقتة التي أتخذها اليوم في تحقيق ذلك خالل موسم األعياد. ال ينبغي أن نصل إلى النقطة التي نواجه فيها موجة الشتاء،  
لم نتجاوز هذا الوباء حتى  خاصة مع اللقاح الموجود تحت تصرفنا، وأشارك العديد من سكان نيويورك اإلحباط ألننا 

في المائة من سكان نيويورك الذين فعلوا الشيء الصحيح بتلقي    80"أود أن أشكر أكثر من  قالت الحاكمة هوكول. اآلن،"
   اللقاح الكامل. إذا حذا اآلخرون حذوهم، فلن تكون هذه اإلجراءات ضرورية." 

 
"لقد حذرت ألسابيع من أن خطوات إضافية قد تكون ضرورية، ونحن اآلن في هذه المرحلة بناء على ثالثة مقاييس: زيادة  

أضافت   حاالت اإلصابة، وانخفاض القدرة االستيعابية في المستشفيات، ومعدالت التطعيم غير الكافية في مناطق معينة،" 
  الحاكمة هوكول.

  
% وزاد عدد حاالت 43منذ عيد الشكر، ارتفع متوسط معدل حاالت اإلصابة على مدى سبعة أيام على مستوى الوالية بنسبة 

%. في حين أن النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح الكامل تستمر في الزيادة 29الدخول إلى المستشفيات بنسبة 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577042773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R1Ih0tTDbFNkPgv9AwSIhswrVdgzf4Im2knj%2FiNC1EA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577042773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R1Ih0tTDbFNkPgv9AwSIhswrVdgzf4Im2knj%2FiNC1EA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmmwr%2Fvolumes%2F70%2Fwr%2Fmm7030e2.htm&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577042773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6%2BV7wm1%2FriyOqOcMB9c%2F19ET1pkqNWowFQvS5UQb15I%3D&reserved=0


فإن الزيادة ليست بالسرعة الكافية للحد من    - ة األسبوع في عيد الشكر حتى اآلن % من عطلة نهاي2حيث ارتفعت بنسبة  -
 انتشار الفيروس تماًما، ال سيما بين المجتمعات ذات التغطية المنخفضة للتطعيم.  

 
  والوفيات للمراضة  األسبوعي التقرير  أنتجت وزارة الصحة بالوالية دراسات رائدة على مستوى الوالية، نُشرت في

(MMWR ) في مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها، ومجلة Medicine of Journal glandEn New ،
ال سيما في الوقاية من األمراض الشديدة. تواصل اإلدارة حث سكان نيويورك  -( COVID-19والتي تثبت فعالية لقاحات )

 المؤهلين من جميع األعمار على التطعيم الكامل وتلقي الجرعة المعززة في أسرع وقت ممكن.  
   

"يتطلب االنتشار في المجتمع حالً يهتم بالمجتمع، حيث يظهر متحور   سيت: قالت مفوضة لوزارة الصحة ماري ت. با
واآلن يجب    -لدينا األدوات التي نحتاجها للحماية من الفيروس أوميكرون ويستمر تداول متحور دلتا المهيمن بشكل كبير. 

علينا التأكد من استخدامها. هناك أدوات يمكن لكل فرد استخدامها، وهناك إجراءات يمكننا اتخاذها كحكومة. التطعيم يحميك،  
-COVIDن إلبطاء مرض )وارتداء الكمامة هو الطريقة األفضل لحماية بعضنا البعض. التطعيم وارتداء الكمامة ضروريا 

    ( في موجة الشتاء."19
   

  إلى تصل غرامة فرض ذلك في   بما  والجنائية، المدنية العقوبات جميع  إلى اإلجراء هذا أحكام من حكم   ألي مخالفة أي تخضع
   المتطلبات. هذه تنفيذ  المحلية الصحة  إدارات على مخالفة.  لكل دوالر 1,000

   
  متطلب إثبات تلقي اللقاح الكامل للمؤسسات والمحالت التجارية

   
 أو Pass Excelsior  بطاقات تقبل أن  الكامل اللقاح تلقي إثبات متطلب  تطبق التي التجارية والمحالت للمؤسسات يمكن

Plus Pass Excelsior أو  Cards Health SMART الصادرة التطعيم  بطاقة أو نيويورك والية خارج الصادرة  
 (،CDC)  منها والوقاية األمراض على السيطرة لمراكز وفقًا  (.CDC) منها والوقاية األمراض على السيطرة مراكز عن

ف   تلقي  بعد  يوًما 14) األولية  اللقاحات سلسلة  في للفرد  تطعيم جرعة آخر بعد  يوًما 14 مرور أنه على الكامل اللقاح  يُعرَّ
Janssen /  لقاح تلقي  بعد  يوًما 14 أو ؛Moderna أو BioNTech-Pfizer لقاح من جرعتين من الثانية الجرعة

Johnson & Johnson لهذه العالمية  الصحة منظمة من المعتمدة اللقاحات أيًضا الوالية تقبل  واحدة(.  جرعة من المكون  
 Plus Pass Excelsior و/أو Pass Excelsior بطاقة  وتخزين داد استر واألوصياء للوالدين يمكن األغراض.

    القانونية. الوصاية تحت القاصرين أو لألطفال
 

  متطلب ارتداء الكمامة في المؤسسات/المحالت التجارية
   

  عامين بعمر المستفيدين جميع  يرتدي أن  الكمامة ارتداء متطلب  تنفذ  التي  التجارية والمحالت المؤسسات  تضمن أن يجب
   الداخل.  في تواجدهم أثناء األوقات  جميع  في كمامة  فأكبر 

 
  متطلبات ارتداء الكمامة باستمرار

   
  مراكز  عن الصادرة الفدرالية التوجيهاتباستمرار وفقًا لـ يتحمل األفراد غير المطعمين المسؤولية عن ارتداء الكمامات 

. عالوة على ذلك، ال تزال متطلبات الوالية الخاصة بارتداء الكمامة سارية  (CDC) منها  والوقاية األمراض على السيطرة
، ووسائل النقل العام، ودور الرعاية، ومرافق الرعاية 12  الصف وحتى األطفال  رياض  مرحلة  من المدارسالمفعول في 

   (.CDCاألمراض والوقاية منها ) الصحية وفقًا للتوجيهات الصادرة عن مراكز السيطرة على
 

تواصل والية نيويورك ووزارة الصحة بالوالية التوصية بشدة بارتداء الكمامة في جميع األماكن الداخلية العامة كطبقة  
سنوات والذين   5و  2يجب على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين إضافية من الحماية، حتى عندما ال يكون ذلك مطلوبًا. 

 يظلون غير مؤهلين للتطعيم أن يرتدوا كمامة مناسبة
 

( مجانية ويسهل الحصول عليها على مستوى الوالية. يمكن لآلباء  COVID-19لمرض ) المعززة والجرعاتاللقاحات
 1-800-232-0233أو االتصال بالرقم  438829أو إرسال رمزهم البريدي إلى  ،vaccines.gov واألوصياء زيارة

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmmwr%2Fvolumes%2F70%2Fwr%2Fmm7037a7.htm%3Fs_cid%3Dmm7037a7_w&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577052732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5plXwucGWtJ%2F%2FbsHtHDkzs9ZgoWpW7woJP%2FbOLU8%2F2M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmmwr%2Fvolumes%2F70%2Fwr%2Fmm7037a7.htm%3Fs_cid%3Dmm7037a7_w&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577052732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5plXwucGWtJ%2F%2FbsHtHDkzs9ZgoWpW7woJP%2FbOLU8%2F2M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nejm.org%2Fdoi%2Ffull%2F10.1056%2FNEJMoa2116063&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577052732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=C34KKsNwmx%2FK%2Fy8en0YbzYORtSmCGNuvScX106XlGxM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Ffully-vaccinated-guidance.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577052732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R9bCLKTc4jKZdUDAxUfIMYtTsYgS%2FIzPcIuo%2BDcEP%2B0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Ffully-vaccinated-guidance.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577052732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R9bCLKTc4jKZdUDAxUfIMYtTsYgS%2FIzPcIuo%2BDcEP%2B0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2021%2F09%2Fschool-guidance_0.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5ZFd3CQKQdx3cc%2FMJdY4IKSf%2FLST7erMyN4bVm6kJAQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2021%2F09%2Fschool-guidance_0.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5ZFd3CQKQdx3cc%2FMJdY4IKSf%2FLST7erMyN4bVm6kJAQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fbooster-doses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=g0GXR8ZgS4r92TFq4pNKcxkZ7gJktRJ%2BebXlUkX5WmU%3D&reserved=0


القريبة منهم. لتحديد موعد في موقع تطعيم جماعي تديره الوالية، يمكن لسكان نيويورك زيارة موقع   للعثور على المواقع
Eligible-I-Am يمكن لسكان نيويورك أيًضا االتصال بمزود الرعاية الصحية أو اإلدارات الصحية بالمقاطعات أو .

 ( أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات.  FQHCsالمراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا )
 

. يمكن للمؤسسات والمحالت هنا Excelsior Pass Plusأو  assExcelsior Pيمكن لسكان نيويورك استرداد بطاقة 
ستوى الوالية ومتوفر بأكثر من  مجانًا ألي نشاط تجاري على م—Scanner Pass Excelsiorالتجارية تنزيل تطبيق 

    .هنا—عشر لغات
  

###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على  

   ess.office@exec.ny.govpr  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577072640%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y9630VNEdnQvPEXzbMDiz3%2FPhW7Neihf1fRLd5FxWM8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577072640%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KKHAiWpg%2BfmfrB189WHCkw3%2FHzzlk7HrTZLkKFVKGuQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fnys-excelsior-pass-scanner%2Fid1552709177&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577082597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TfzMIN7hLffR%2B%2FiEbs2ZVytsLk%2B5tNxsFRMuGNK7bUM%3D&reserved=0
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