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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تعلن عن إصدار توجيهات فصل الربيع إلعادة فتح جامعة والية نيويورك وجامعة مدينة نيويورك بأمان

تفوض بإعطاء الجرعة المعززة من لقاح  COVID-19واالختبار المسبق اإللزامي لجميع الطالب الذين يخططون للوصول
ِّ
بانتظام إلى الحرم الجامعي
خطط االختبار المستمرة مطلوبة لجميع الجامعات
اللقاحات لجميع أعضاء الهيئة التدريسية
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إصدار توجيهات إلعادة فتح جامعة والية نيويورك ( )SUNYوجامعة مدينة نيويورك
( )CUNYفي فصل الربيع والتي تتضمن استمرار تفويض إعطاء اللقاح للطالب ،باإلضافة إلى مطالبة جميع الطالب الذين
يدخلون إلى الحرم الجامعي بانتظام بتلقي الجرعة المعززة من لقاح  COVID-19لفصل الربيع .تتضمن المتطلبات اإلضافية
للطالب أيضًا االختبار المسبق اإللزامي قبل العودة إلى الفصل الدراسي ،والتي تُطبق على جميع الطالب الذين يعتزمون
الدخول إلى الحرم الجامعي بانتظام .سيقوم كل حرم جامعي بوضع خطة مستمرة لالختبار واإلبالغ عنها لرصد حاالت
اإلصابة طوال الفصل الدراسي .ستستمر الجامعات في فرض ارتداء الكمامة في األماكن المغلقة بغض النظر عن حالة
التطعيم والتباعد االجتماعي ألي شخص لم يتم تطعيمه في الحرم الجامعي  -حيث تواصل والية نيويورك مساعدة المجتمعات
المحلية على االستجابة لالرتفاع في حاالت اإلصابة بمرض .COVID
"نحن بحاجة إلى ضمان قدرة الطالب في نيويورك على البقاء في الكلية والتعلُّم شخصيًا طوال فصل الربيع "،قالت الحاكمة
هوكول" .يستحق الطالب أن يتمتعوا بتجربة شخصية آمنة وعالية الجودة في الكلية ،ومن خالل هذه التدابير الجديدة ،سيتمكن
الطالب من البقاء في الحرم الجامعي وفي فصولهم الدراسية .لقد قامت جامعة والية نيويورك ( )SUNYوجامعة مدينة
نيويورك ( )CUNYبعمل استثنائي في مكافحة الوباء ،مع معدالت  COVID-19أقل بكثير من عامة السكان ،وقد حان
الوقت التخاذ الخطوة التالية للحفاظ على سالمة الجميع".
يُطلب اآلن من الطالب المتواجدين بانتظام في الحرم الجامعي والمؤهلين لتلقي الجرعة المعززة من لقاح COVID-19
الحصول على واحدة للفصل الدراسي لربيع  .2022يتعيَّن على الحرم الجامعي وضع خطة ومتطلب ضمن إطار زمني
للطالب لتقديم إثبات على تلقي الجرعة المعززة.
ويجب أيضًا على جامعة والية نيويورك ( )SUNYوجامعة مدينة نيويورك ( )CUNYتطبيق برنامج االختبار المستمر
طوال الفصل الدراسي أو االستمرار في هذا البرنامج إذا كان مطبقًا في السابق .ستعمل الجامعات على تطوير منهجية
عشوائية ألخذ العينات ،والتي سيتم تعميمها على الطالب .وقد تطبق الجامعات أيضًا عملية إعفاء ألولئك الذين حصلوا على
جرعة معززة .وعلى جميع الهيئات التدريسية الحصول على لقاح مرض .COVID-19
ستواصل جامعة والية نيويورك ( )SUNYاإلبالغ عن النتائج في الوقت الفعلي على برنامج  Case Trackerلتتبع
حاالت مرض  COVID-19هنا .منذ بداية الفصل الدراسي لخريف  ،2020عندما بدأ الطالب في العودة للفصول الدراسية
بالحضور الشخصي ،أجرت جامعة والية نيويورك ( )SUNYما يقرب من ثالثة ماليين اختبار في الحرم الجامعي بمتوسط
معدل إيجابي يبلغ حوالي  0.45في المائة ،وهو أقل بكثير من المعدالت على مستوى الوالية والمجتمع المحيط.

ستواصل جامعة مدينة نيويورك ( )CUNYاإلبالغ عن النتائج في الوقت الفعلي أسبوعيًا على برنامج Case Tracker
لتتبع حاالت مرض COVID-19المتوفر هنا .منذ  25أغسطس ،أجرت جامعة مدينة نيويورك ( )CUNYما يقرب من
 95,000اختبار لألفراد غير المطعمين بمتوسط معدل إيجابي تراكمي بنسبة  0.50في المائة.
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