
 
 الحاكمة كاثي هوكول    12/16/2021 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكم هوكول تعلن عن شراكة بين إدارة الصحة وجامعة سيراكوز لتوسيع نطاق المراقبة المبتكرة لفيروس مرض  
(COVID-19 في مياه الصرف الصحي )   

   
أيام، وبيانات انتقال األمراض   5-3يوفر نظام مراقبة مياه الصرف الصحي الجديد على مستوى الوالية إنذاًرا مبكًرا لمدة  

    على مستوى المجتمع  
   

 ( من خالل تسلسل عينات مياه الصرف الصحي  COVID-19يمكن اكتشاف متحورات ) 
   

مليون من سكان   2قدمت الجهود األولية لمراقبة مياه الصرف الصحي على مستوى الوالية بالفعل المراقبة ألكثر من  
    المناطق الشمالية والجزيرة الطويلة  

   
 لمواصلة سيراكيوز وجامعة نيويورك بوالية الصحة وإدارة بين جديدة شراكة عن اليوم هوكول كاثي الحاكمة أعلنت 

 مراقبة توفر أن يمكن (.COVID-19) مرض فيروس عن للكشف الصحي الصرف مياه لتحليل والرائدة المبتكرة دراستها 
 (COVID-19) بمرض اإلصابة حاالت بأن المبكر اإلنذار من أيام خمسة إلى ثالثة إلى يصل ما  الصحي الصرف مياه

 تسلسل خالل من الفيروس متورات عن للكشف استخدامها  يمكن أنه الدراسات أظهرت وقد المجتمع، في تتناقص أو تتزايد
   حديدها.ت بمجرد الصحي، الصرف مياه عينات

  
( كل يوم، ولكي نبقى في طليعة األمر، كان COVID-19"نتعلم أشياء جديدة عن فيروس مرض ) قالت الحاكمة هوكول،

أشكر العلماء  علينا اعتماد استراتيجيات جديدة ومبتكرة للوقاية واالكتشاف، ال سيما عندما يتعلق األمر بالمتحورات.
والباحثين الرائدين في بالدنا في إدارة الصحة، وشركائنا األكاديميين في جامعة سيراكيوز وجامعة والية نيويورك بافالو، 

وجامعة والية نيويورك إسف، وجامعة والية نيويورك ستوني بروك على جهودهم في تتبع الفيروس من خالل برنامج 
  ر الذي سيوفر ستُستخدم بال شك إلبالغ قضايا الصحة العامة جيًدا في المستقبل."مراقبة مياه الصرف الصحي المتطو

  
(، ومنذ أيامه األولى، استخدمت والية نيويورك مقاييس تستند إلى COVID-19من األهمية بمكان فهم اتجاه جائحة ) 

د أفضل مكان لنشر الموارد والبدء أوامر االختبارات البشرية ومعدالت اإلصابة بالمرض، ودخول المستشفيات، والوفاة لتحدي
-COVIDالطوارئ للحفاظ على سالمة الناس. يضيف اختبار مياه الصرف الصحي بحثًا عن الفيروس الذي يسبب مرض )

  ( بُعًدا جديًدا لمراقبة المجتمع الذي ال يعتمد على اختبار األفراد.19

  
"سنستخدم كل الموارد المتاحة لوقف موجة   ك للصحة باإلنابة، قالت الدكتورة ماري تي باسيت، مفوضة والية نيويور 
(19-COVID .وأنا أشكر باحثو جامعة سيراكيوز الذين جعلوا مراقبة مياه الصرف الصحي ممكنة ،) تزود هذه المراقبة

(، بما في ذلك المتحورات، قبل الزيادات الملحوظة في الحاالت COVID-19نيويورك بنظام إنذار مبكر التجاهات مرض )
على الرغم من أنه ال يزال هناك الكثير لنتعلمه حول هذه األداة الجديدة، فإننا نتوقع أن تقدم  أو حاالت الدخول إلى المستشفى.

( وتساعدنا في تطبيق مصادر COVID-19صرف الصحي مقاييس مهمة للقرارات المحلية بشأن احتياطات )مراقبة مياه ال
  التطعيم واالختبار حيث تكون هناك حاجة ماسة إليها."

  
"نظًرا ألن أوميكرون والمتحورات األخرى تهدد  (،DECقال باسيل سيغوس، مفوض وزارة المحافظة على البيئة ) 

، فإنني أحيي الحاكمة هوكول الستخدامها جميع الموارد الالزمة الستمرار يقظة والية نيويورك في منع رفاهية مجتمعاتنا 



تبني هذه الشراكة الجديدة لمراقبة مياه الصرف الصحي على التقدم العلمي الجاري، (. COVID-19انتشار مرض )
  وستساعد في ضمان توفر معلومات إضافية لدعم جهود الوالية المستمرة لحماية الصحة العامة."

 
اء مراقبة لمياه "إن إنشقال عالم األوبئة وأستاذ مساعد في الصحة العامة بجامعة سيراكيوز، الدكتور ديفيد الرسن،   

(. سيساعد هذا  COVID-19الصرف الصحي في كل مقاطعة في جميع أنحاء الوالية سيعطينا فهًما أفضل النتقال مرض )
  النظام الجمهور وصناع السياسات على االستجابة بشكل أفضل للوباء."

  
تعتمد هذه المبادرة على تجربة الوالية الناجحة في العام الماضي لرصد مياه الصرف الصحي في مجتمعات مختارة وتوسع 
البرنامج إلى شبكة مراقبة مياه الصرف الصحي على مستوى الوالية. بالشراكة مع جامعة سيراكيوز وإدارة المحافظة على 

ة مياه الصرف الصحي على تعزيز جهود االختبار الرائدة في الوالية لرصد البيئة في والية نيويورك، ستعمل شبكة مراقب
( في البلديات المشاركة، وتحديد المستوى األساسي للفيروس وتحديد تلك المجتمعات التي COVID-19وجود مرض )

(  COVID-19)تعاني من زيادة. سيكمل ذلك جهود االختبارات والمراقبة الحكومية األخرى لفهم مخاطر انتقال مرض 
 بشكل أفضل في جميع أنحاء الوالية واستهداف موارد الصحة العامة.  

  
مقاطعة في مراقبة مياه الصرف الصحي حتى اآلن، مع تقديم نتائج االختبارات دليالً على وجود  20شارك ما ال يقل عن  

نيويورك أيًضا مراقبة لمياه الصرف  مليون من سكان نيويورك. أجرت مدينة 2الفيروس في المجتمعات التي تضم أكثر من 
الصحي في جميع األحياء الخمس. سيؤدي توسيع الشبكة على مستوى الوالية إلى تحسين التنسيق وتوفير فرصة لمشاركة 

  أكبر من بلديات إضافية. 
  

شقيقة إثبات ما "يواصل الباحثون العالميون في جامعة سيراكيوز والمؤسسات ال   قالت عضوة مجلس الشيوخ راشيل ماي،
يمثلونه من موارد هائلة لسكان وسط نيويورك و الوالية ككل. سيساعدنا توسيع نطاق مراقبة مياه الصرف الصحي على 

االستعداد بشكل أفضل والبقاء متقدًما بخطوة على هذا الوباء. يسعدني أن أرى إدارة الصحة وجامعة الوالية تشاركان في هذا 
  الجهد المهم."

  
"بصفتها مركًزا عالميًا للبحث واالبتكار، كانت جامعة سيراكيوز   قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية جون مانيون،   

(. لقد قمت برعاية COVID-19الشريك المثالي لمراقبة مياه الصرف الصحي المتقدمة بوالية نيويورك لمراقبة مرض )
ف الصحي في جميع أنحاء الوالية لالستفادة من كلياتنا وجامعاتنا التشريعات ودعوت إلى توسيع نطاق مراقبة مياه الصر

النخبة للمساعدة في حماية الصحة العامة. أثني على الحاكمة كاثي هوكول للبناء على هذه المبادرة الناجحة، وأثني على 
  رئيس جامعة سيراكيوز كينت سيفرود لمساهماته المستمرة في وسط نيويورك."

  
-COVID"لقد كانت نيويورك رائدة وطنية في األبحاث المتعلقة بفيروس مرض ) قال عضو الجمعية ريتشارد غوتفريد، 

(، من مختبر وادزورث إلى مراكزنا الطبية وجامعاتنا. تعد مراقبة مياه الصرف الصحي أداة وبائية قيّمة في مكافحة 19
(COVID وأثني على إدارة الصحة، قسم الحفاظ على ،)".البيئة، وشركائهم األكاديميين لهذه المبادرة المهمة  
  
( في مياه الصرف الصحي في جامعة COVID-19التوسع في مراقبة مرض )  "   قال عضو الجمعية ويليام ماجناريلي، 

الوالية هو إجراء استباقي غير جراحي لمحاولة البقاء في حالة تقدم على الجائحة المتغيرة باستمرار. تضم الجامعة مجتمعاً 
كبيًرا، والذي يضم طالًبا من العديد من البلدان األخرى. تعد مراقبة مياه الصرف خطوة أخرى في تتبع هذا الفيروس حيث 

  ستمر في مواجهته بالتطعيمات وارتداء الكمامات.ن
  
( لمياه الصرف الصحي بطريقة غير جراحية لرصد معدل COVID"تسمح مراقبة )   قال عضو الجمعية بام هانتر، 

الحاالت في المنطقة. يمكن لهذه البيانات أن ترشد سياستنا للصحة العامة وأن تحصل على الموارد للمناطق التي هي في 
الحاجة إليها قبل أن تصبح النظم الصحية مفرطة في التوسع. من المؤكد أن هذا النهج المبتكر الذي تنتهجه إدارة  أمس

  الصحة وجامعة سيراكيوز سينقذ األرواح ويساعد في تقليل الزيادات المفاجئة في االرتفاع في المستقبل."
  

( للمجتمعات بما في ذلك تحديد الفيروس الذي COVID-19) يوفر اختبار مياه الصرف الصحي معلومات تمثيلية عن حالة
أظهرت جهود العام الماضي أن مراقبة مياه الصرف الصحي يمكن أن تكتشف الفيروسات لم يراه االختبار السريري وحده. 



أيام على أن حاالت  5إلى  3من السكان ويمكن أن توفر تحذيًرا مبكراً من  100,000حاالت لكل  10بمستويات تعادل 
(COVID-19 .تتزايد ) 
  

طريقة فعالة من حيث التكلفة وغير جراحية وغير ( COVID-19يعد اختبار مياه الصرف الصحي لتتبع فيروس مرض )
متحيزة لرصد اتجاهات الفيروس على مستوى المجتمع. إضافةً إلى ذلك، يمكن جمع عينات مياه الصرف الصحي في مواقع 

ل، على سبيل المثا  -مختلفة داخل نظام الصرف الصحي، مما يوفر معلومات قيمة داخل األحياء، أو حتى في المباني الفردية 
السكن الجامعي. سترتبط شبكة مراقبة مياه الصرف الصحي بالوالية بالنظام الوطني لمراقبة مياه الصرف الصحي التابع 

 (.  COVID-19لمركز السيطرة على األمراض والذي تم إطالقه استجابةً لوباء )
  

( استجابةً للوباء، ولكنها في COVID-19التابعة للوالية في البداية على ) شبكة مراقبة مياه الصرف الصحي   ستركز 
ويًا للصحة العامة. أظهرت األبحاث أنه يمكن اكتشاف أنواع مختلفة من الفيروسات التي تسبب المستقبل، ستظل مورًدا حي

( في مياه الصرف الصحي. أيًضا، يمكن توسيع نطاق مراقبة مياه الصرف الصحي بشكل أسرع من COVID-19مرض )
اكتشاف متغير أو مرض معدي آخر  المراقبة التشخيصية السريرية، مما يسمح للشبكة بتوفير المعلومات بسرعة في حالة

يهدد الصحة العامة. وأخيراً، يمكن استخدام مراقبة مياه الصرف الصحي للتعرف على تحديات الصحة العامة األخرى، بما 
 في ذلك توفير تقديرات لتعاطي األفيون إضافةً إلى إتجاهات مقاومة مضادات الميكروبات. 

  
###  
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