
 
 الحاكمة كاثي هوكول    17/12/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  

   موقعًا مؤقتًا جديًدا للتطعيم في جميع أنحاء الوالية للتصدي لموجة الشتاء 40الحاكمة هوكول تعلن عن نشر أكثر من 
  

  سيتم إطالق مواقع محددة يوم غد كجزء من جهد متعدد األسابيع
  

  الوالية تستجب لطلبات من المقاطعات للمساعدة في استهداف المجتمعات ذات معدالت اللقاح المنخفضة
  

  موقعا بينغامتون وكوينزبري يقدمان اختبارات مجانية أيًضا
  

  
ورك للتصدي موقعًا مؤقتًا جديًدا للتطعيم في جميع أنحاء والية نيوي  40أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن نشر أكثر من 
 لموجة الشتاء واالنتشار السريع لمتحور أوميكرون. 

  
سيبدأ إطالق هذه المواقع غًدا وهي جزء من جهد متعدد األسابيع، بالشراكة مع إدارات الصحة في المقاطعات المحلية 

شكل كامل وإعطائهم  والشركاء المجتمعيين، لالستفادة من جهود التوعية المكثفة للوالية لتطعيم جميع سكان نيويورك ب
 الجرعات المعززة.  

  
"موجة الشتاء هي بكامل قوتها، لكننا لسنا عاجزين. لدينا األدوات لمحاربة هذا الفيروس وطفراته: احصلوا على التطعيم،  

"سنواصل العمل مع الشركاء المحليين  قالت الحاكمة كاثي هوكول.واحصلوا على الجرعة المعززة وارتدوا الكمامات،" 
تاحة اللقاحات والجرعات المعززة واالختبارات على نطاق واسع في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن جميع سكان نيويورك  إل

 من حماية أنفسهم وأحبائهم."  
  

"أحثُّ الجميع على التطعيم الكامل والحصول على الجرعة المعززة اآلن قبل األعياد، ألنها أفضل حماية لنا من الفيروس 
"من خالل وضع خطة لزيارة إحدى هذه النوافذ المؤقتة   د. ماري ت. باسيت، مفوضة وزارة الصحة.  قالت وطفراته،" 

المالئمة لكم ولعائالتكم، فإنكم تساعدون في الحفاظ على سالمة عائالتكم وجميع سكان نيويورك. تذكَّروا، يجب علينا جميعًا  
 فاظ على الفئات األكثر ضعفًا في عائالتنا وسالمة مجتمعاتنا."  االستعداد لقضاء األعياد من خالل بذل كل ما في وسعنا للح

  
( مجانًا مع ازدياد حاالت  COVID-19يقدم موقعان للتطعيم تديرهما الوالية في كوينزبري وبينغامتون أيًضا اختبارات )

 ( في جميع أنحاء الوالية. COVID-19مرض )
  

 ستستضيف المقاطعات التالية فعاليات التطعيم في األسابيع المقبلة:  
  

  مقاطعة ألليغاني
، BioNTech-Pfizerسنوات فأكير، والجرعة المعززة من لقاح  5للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerلقاح 

  Modernaسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  18للفئات العمرية من  Modernaولقاح 
12/18 :Allegany County Office Building, 7 Court St, Belmont, NY 14813 (9:00  صباًحا-  

 صباًحا(   11:00



  
   مقاطعة تشاتواكا

، BioNTech-Pfizerسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  12للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerلقاح 
 Modernaسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  18للفئات العمرية من  Modernaولقاح 

12/18 :Northwest Arena, 319 W. 3rd St, Jamestown, NY 14701 (4:00   8:00 -مساء   )مساء 
  
  

  مقاطعة كلينتون
، BioNTech-Pfizerسنوات فأكير، والجرعة المعززة من لقاح  5للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerلقاح 

  Modernaسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  18للفئات العمرية من  Modernaولقاح 
12/16 :Clinton Community College, 158 Clinton Point Drive, Plattsburgh, NY 12901 

 مساء(   5:00 -صباًحا  10:00)
12/18 :Northern Adirondack Middle/High School, 5586 Route 11, Ellenburg Depot, NY 

 مساء(   1:00 -صباًحا  10:00) 12935
12/18 :val, Plattsburgh, NY 12903 (11:00City Recreation Center, 52 US O  3:00 -صباًحا  

 صباًحا(  
  

 مقاطعة إيري  
، BioNTech-Pfizerسنوات فأكير، والجرعة المعززة من لقاح  5للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerلقاح 

 Janssen/J&Jولقاح 
12/21 :The Belle Center, 104 Maryland St., Buffalo, NY 14201 (11:00  5:00 -صباًحا   )مساء 
12/22 :Delavan Grider Community Center, 877 E. Delavan Ave., Buffalo, NY 14215 

 مساء(   6:00 -صباًحا  11:00)
  

   مقاطعة مونرو
، BioNTech-Pfizerسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  12للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerلقاح 

  Modernaسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  18للفئات العمرية من  Modernaولقاح 

12/18 :St. Michael's Parish Hall, 821 N Clinton Ave, Rochester, NY 14605 (12:00   مساء-  
 مساء(   4:30

  
  BioNTech-Pfizerسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  12للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerاح لق

12/25 :The Vineyard Farms & Outdoor Center for Excellence, 126 Sander St, 
Rochester, NY 14065 (12:00  5:00 - مساء   )مساء 

  

   بروكلين -مدينة نيويورك  
، BioNTech-Pfizerسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  12للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerلقاح 

 Modernaسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  18للفئات العمرية من  Modernaولقاح 
12/18 :Christ Fellowship Baptist Church, 11 Sumpter St, Brooklyn, NY 11233 (10:00 

 مساء(   2:00 -صباًحا 
12/19 :Cornerstone Baptist Church, 574 Madison St, Brooklyn, NY 11221 (11:00  صباًحا - 
 مساء(   4

12/22 :Family Services Network of New York Inc., 1721 Pitkin Avenue, Brooklyn, NY 
 (  PM 8:00 -صباًحا  11:00) 11212

  

   برونكس -مدينة نيويورك 



  BioNTech-Pfizerسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  12للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerلقاح 
12/21 :Eugenio María de Hostos Community College, 500 Grand Concourse, Bronx, 

NY 10451  ،مساء(   4:00 -صباًحا   9:00)يقتصر فقط على الطالب والهيئة التدريسية والموظفين 
12/23 :Eugenio María de Hostos Community College 500 Grand Concourse, Bronx, 

NY 10451 مساء(   4:00 -صباًحا   9:00ى الطالب والهيئة التدريسية والموظفين، )يقتصر فقط عل 
12/28 Eugenio María de Hostos Community College, 500 Grand Concourse, Bronx, 

NY 10451 ،مساء(   4:00 - صباًحا  9:00, )يقتصر فقط على الطالب والهيئة التدريسية والموظفين 
12/30 s Community College, 500 Grand Concourse, Bronx, Eugenio María de Hosto

NY 10451 ،مساء(   4:00 - صباًحا  9:00, )يقتصر فقط على الطالب والهيئة التدريسية والموظفين 
  

، BioNTech-Pfizerسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  12للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerلقاح 
  Modernaوالجرعات المعززة من لقاح  

1/6 :Part of the Solution (POTS) 2759 Webster Ave, Bronx (8:00  3:00-صباًحا   )مساء 
  

 مانهاتن   -مدينة نيويورك 
  BioNTech-Pfizerسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  18للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerلقاح 
12/19 :Mt. Pleasant Christian Academy, 2009 Adam Clayton Powell Jr. Blvd, New 

York, NY 10027 (9:00  6:00 -صباًحا   )مساء 
12/21 :New York, NY 10033 Washington Heights Corner Project, 500 W 180th Street, 

 مساء(   6:00 -صباًحا  11:30)
12/21 :1A, New York, NY  -New York Harm Reduction Educators, 104 E 126th Street 

 مساء(   5:00 -صباًحا  10:30) 10035
12/28 :1A, New York, NY 10035  -NY Harm Reduction Educators, 104 E 126th Street 

 مساء(   5:00 -صباًحا  10:30)
12/28 :Washington Heights Corner Project, 500 W 180th Street, New York, NY (11:30  

 مساء(   6:00 -صباًحا 
   كوينز -مدينة نيويورك  

، BioNTech-Pfizerسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  12للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerلقاح 
  Modernaسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  18للفئات العمرية من  Modernaولقاح 

12/17 :55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (2:00-Queens Borough Hall,120  6 - مساء  
 مساء(  

12/21 :55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (8:00-Queens Borough Hall,120  صباًحا-  
 مساء(   6:00

12/23 :55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (8:00-Queens Borough Hall,120  صباًحا-  
 اء(  مس 6:00

12/28 :55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (8:00-Queens Borough Hall,120  صباًحا-  
 مساء(   6:00

12/30 :55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (8:00-Queens Borough Hall,120  صباًحا-  
 مساء(   6:00

1/4 :55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (8:00-Queens Borough Hall,120 6:00 -باًحا ص  
 مساء(  

1/6 :55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (8:00-Queens Borough Hall,120  6:00 -صباًحا  
 مساء(  

  
  مقاطعة سوفولك

  Moderna، والجرعة المعززة من لقاح BioNTech-Pfizerلقاح 



12/20 :First Baptist Church of Riverhead, 1018 Northville Turnpike, Riverhead, NY 
 مساء(   7 - مساء  1) 11901

  
   مقاطعة تيوغا

، BioNTech-Pfizerسنوات فأكير، والجرعة المعززة من لقاح  5للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerلقاح 
  Modernaسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  18للفئات العمرية من  Modernaولقاح 

12/18 :Candor Central School District, 1 Academy Street, Candor, NY 13743   :للكبار(
 مساء(   5:00 - مساء  12:30سنة فأكبر:   12مساء؛ لألطفال بعمر   12:00 - صباًحا  9:30

  
  مقاطعةواشنطن

، BioNTech-Pfizerسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  12للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerلقاح 
  Modernaسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  18للفئات العمرية من  Modernaولقاح 

12/23 :Hudson Falls Senior High School, 80 East LaBarge St, Hudson Falls, NY 
 مساء(  7:30 -مساء   2:30) 12839

  
 مقاطعة ويستتشستر  

  Moderna، والجرعة المعززة من لقاح BioNTech-Pfizerلقاح 
12/19 :Grace Baptist Church, 52 S 6th Ave, Mount Vernon, NY 10550 (1:00  4:00 - مساء  

 مساء(  
  

، BioNTech-Pfizerسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  12للفئات العمرية من  BioNTech-Pfizerلقاح 
  Modernaسنة فأكبر، والجرعة المعززة من لقاح  18للفئات العمرية من  Modernaولقاح 

12/29 :Greater Centennial A.M.E. Zion Church, 312 S. 8th Ave, Mount Vernon, NY 
 مساء(   2:00 - صباًحا  9:00) 10550

1/8 :Grinton I. Will Library, 1500 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710 (11:00  صباًحا -  
 مساء(   5:00

1/29 :, Yonkers, NY 10710 (11:00Grinton I. Will Library, 1500 Central Park Ave  صباًحا-  
 مساء(   5:00

  

 **سيتم اإلعالن عن أحداث إضافية لمقاطعات ألليغاني وكلينتون وكورتالند وديالوير وياتس في األسابيع المقبلة.  
  

 ( مجاًنا:  COVID-19**أيًضا، يقدم موقعان للتلقيح الشامل تديرهما الوالية اختبارات )
   موقع بينغامتون للتطعيم واالختبارات

Robb Activity Center, 400 Riverside Drive, Johnson City, NY-Former Davis College  
 مساء   7صباًحا إلى  8يوميًا: 

 الجمعة؛ التطعيم الثالثاء/الخميس/السبت  االختبارات االثنين/األربعاء/
  

   موقع كوينزبيري للتطعيم واالختبارات
،  BioNTech-Pfizerسنوات فأكير، والجرعة المعززة من لقاح  5للفئات العمرية من   BioNTech-Pfizerلقاح 

 Janssen/J&Jولقاح 
Former Aviation Mall, 578 Aviation Road, Queensbury  

 مساء   7:00 -صباًحا   8:00يوميًا: 
 االختبارات االثنين/األربعاء/الجمعة؛ التطعيم الثالثاء/الخميس/السبت  

  



كمة باإلضافة إلى وضع خطة لنفسك للحصول على التطعيم الكامل أو الجرعة المعززة في موسم األعياد هذا، تشجع الحا
هوكول ووزارة الصحة بالوالية جميع سكان نيويورك على متابعة وتبادل هذه المعلومات المهمة مع اآلخرين كم أجل 

 تجمعات صحية في األعياد:  
 أعوام فأكبر الحصول على التطعيم الكامل.   5على جميع سكان نيويورك البالغين من العمر   •

لقاح  سنة أو أكبر الذين مرُّ شهرين على حصولهم على  18يجب على جميع سكان نيويورك البالغين من العمر  •
Johnson & Johnson  أشهر من حصولهم على سلسلة اللقاحات األولية  6أو بعدBioNTech-Pfizer 

 أن يحصلوا على جرعتهم المعززة.   Modernaأو 

سنة الذين مر على حصولهم على سلسلة لقاح  17و  16العمر بين  على جميع سكان نيويورك البالغين من •
BioNTech-Pfizer   .ستة أشهر أن يحصلوا على جرعتهم المعززة 

 أشهر فأكبر الحصول على حقنة اإلنفلونزا أيًضا.   6على جميع سكان نيويورك البالغين من العمر   •

 رة.  على سكان نيويورك إجراء الفحص بعد السفر وقبل زيارة األس •

بات السفر الصادرة عن مراكز السيطرة على االستمرار في اتباع متطل دوليًاو محليًا على جميع المسافرين  •
 (.  CDCاألمراض والوقاية منها )

 على سكان نيويورك الذين يشعرون بالمرض البقاء في منازلهم  •

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

 (.  COVID-19لمزيد من المعلومات حول لقاح مرض ) هناادخل 
  

###  
  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Ftravel-during-covid19.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2ee06cdc0c014e4d919508d9c1ac5f3d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753768377582482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LqUCDBCPZYghYXSRup0oKPnQSCrfpnZXDoxP%2FZNF0KY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Finternational-travel-during-covid19.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2ee06cdc0c014e4d919508d9c1ac5f3d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753768377592439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xleCabaHKhbTSbkpce%2F1Cb1M1CclQOOCxSl8jVMdW%2FE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2ee06cdc0c014e4d919508d9c1ac5f3d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753768377602401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NnLJn0e9RgKa5QPoDTmDRU3wMfM9FuOO7mQVfNXTBOE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2ee06cdc0c014e4d919508d9c1ac5f3d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637753768377602401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4MQTO%2FqBr93TXbBFbKCN4gi7ChfxrTdMhbn03OMqgwE%3D&reserved=0
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