
 
 الحاكمة كاثي هوكول    20/12/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  (COVID-19) لمرض  االستجابة تكاليف في  المقاطعات  لمساعدة جديد  تمويل عن تعلن هوكول الحاكمة
  

  بالكمامات المرتبطة والنفقات واالختبارات المعززة  والجرعة اللقاح في المساعدة التكاليف ستشمل
  

  األعياد  موسم  موجة أثناء الحاالت في االرتفاع  مكافحة  على  المقاطعات األموال تساعد
  

 موسم خالل السالمة على للحفاظ  الطرق  أفضل هو الكمامة وارتداء  المعززة  والجرعة اللقاح على الحصول يزال ال
  الداخل في التجمعات

  
  في للمساعدة نيويورك والية أنحاء جميع  في  للمقاطعات دوالر مليون 65  ستوفر  أنها اليوم هوكول كاثي الحاكمة أعلنت

 والتي الداخلية، العامة األماكن في اللقاح أو الكمامة ارتداء  وفرض  المعززة والجرعات للقاحاتا بإدارة المرتبطة التكاليف
  الماضي. األسبوع الوالية مستوى على التنفيذ  حيز دخلت

  
( والحفاظ على السالمة، وسيساعد هذا  COVID"يُعد الحصول على اللقاح وارتداء الكمامة أفضل ضمان لمكافحة مرض )

مقاطعات في جميع أنحاء الوالية على فرض الكمامة أو اللقاح بطريقة معقولة ومسؤولة وفعالة حتى منتصف التمويل ال
"تتخذ الوالية تدابير مكثفة لمكافحة هذا الوباء ومنح سكان نيويورك األدوات التي يحتاجها   قالت الحاكمة هوكول. يناير،" 

(، دعونا ننشر بهجة األعياد ونفعل ذلك بأمان من خالل التطعيم  COVIDبدالً من نشر مرض ) الجميع للبقاء سالمين.
  وارتداء الكمامات في األماكن المغلقة وفي األماكن العامة."

  
بينما   مليون دوالر. 2ما يصل إلى مليون دوالر لمعظم المقاطعات، مع المقاطعات األكبر المؤهلة لتلقي ما يصل إلى سيتوفر 

تتوقع الوالية أن يدرك سكان نيويورك أهمية اتباع المتطلبات الجديدة خالل موجة الشتاء، ومع دخولنا في موسم األعياد هذا، 
ستُخصص األموال الجديدة للنفقات التي تكبدتها المقاطعات واإلدارات الصحية  .سيتولى اإلنفاذ إدارات الصحة المحلية

، وسيتم توفيرها  2022يناير  15ديسمبر حتى انتهاء الصالحية في  10المحلية منذ إعالن فرض "الكمامة أو اللقاح" في  
ما يلي: تكاليف تزويد الموظفين على أساس استرداد التكاليف من خالل طلب إلى وزارة الصحة. تشمل النفقات المؤهلة 

واألماكن المحددة ألي مواقع تقدم لقاحات و/أو جرعات معززة و/أو اختبارات؛ وتكاليف الموظفين المرتبطة بالكمامات  
واالختبارات وتوزيع اللقاحات/الجرعات المعززة؛ وتكاليف الموظفين المرتبطة بتطبيق بروتوكول ارتداء الكمامة؛ وجهود 

  عامة لبروتوكول الكمامة أو اللقاح.التوعية ال
  

"إن التخفيف متعدد الطبقات أمر بالغ األهمية لمكافحة زيادة   قالت مفوضة الصحة بالنيابة، الدكتورة ماري ت. باسيت: 
الشتاء. تواصل الوالية بذل كل ما في وسعها لتعزيز وحماية صحة سكان نيويورك، وسيساعد هذا التمويل الجديد في دعم  

حتى يكون لديهم الموارد التي يحتاجونها للحفاظ على سالمة أفراد  -الجهود في المجتمعات المحلية على األرض  هذه 
المجتمع. مع ارتفاع الحاالت واإلدخال إلى المستشفيات، يجب أن نتذكر: لدينا األدوات التي نحتاجها لحماية أنفسنا وأحبائنا.  

بالمقاطعات المحلية من خالل الوصول إلى االختبارات والكمامات، واألهم من  إن توسيع التمويل لدعم اإلدارات الصحية 
  يظل أفضل دفاعاتنا ضد الفيروس ومتحور أوميكرون." - الحصول على التطعيم والتعزيز  -ذلك كله 

  



ى هذه المقاطعات التي تشارك في فرض الكمامة أو اللقاح على مستوى الوالية ستكون مؤهلة لتقديم طلب للحصول عل
مليون دوالر تم   65المساعدة اإلضافية. ال يزال تمويل التكاليف األخرى متاًحا لجميع المقاطعات من تمويل منفصل قيمته 

  توفيره في سبتمبر.
  

  صارمة بإجراءات هوكول الحاكمة إدارة وترد   األعياد  فترة في بسرعة الجديدة الحاالت فيه تتزايد   وقت في  اإلعالن هذا يأتي
  ممكن.  مستوى أدنى عند  العدوى  وحاالت المستشفيات إلى الدخول حاالت إلبقاء 

  
( دلتا وأوميكرون والتجمعات الداخلية المتزايدة خالل COVID-19يشمل المساهمون في الطفرة األخيرة متحورا مرض )

موقعًا مؤقتًا جديًدا للتطعيم في جميع أنحاء   40الحاكمة هوكول عن نشر أكثر من  أعلنتموسم األعياد. في يوم الجمعة، 
  الوالية.

  
  وقريبًا الجماعي، التطعيم مواقع  في االختبارات  إجراء  مع نيويورك، لسكان االختبارات توافر لزيادة بقوة أيًضا اإلدارة تعمل
 الصحية اإلدارات  على جديدة اختبارات مجموعة  ماليين  10 وتوزيع اإلنترنت على جديدة اختبارات بوابة إطالق سيتم

  الجديدة. السنة رأس  يوم قبل  ماليين 5 ذلك في   بما يناير،  شهر  نهاية بحلول المحلية
  

من المساعدات للمقاطعات في سبتمبر للمساعدة في   دوالر مليون 65 قيمته   منفصل تمويل أعلنت الحاكمة هوكول عن
  التوزيع السريع والموثوق للجرعات المعززة.
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