
 
 الحاكمة كاثي هوكول  1/3/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  تعلن الحاكمة هوكول عن مواقع اختبار جديدة لفتحها في الحرم الجامعي لجامعة والية نيويورك في جميع أنحاء الوالية
  

  مواقع اختبار في األسبوع القادم مع افتتاح المزيد من المواقع في المستقبل 10سيتم فتح 
  

  Carrier Domeتفتح جامعة سيراكيوز موقعها في 
  

مواقع  10أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن شراكة مع جامعة والية نيويورك وجامعة سيراكيوز حيث سيتم افتتاح 
  3اختبار جديدة في حرم جامعة والية نيويورك في جميع أنحاء الوالية وفي جامعة سيراكيوز في األسبوع الذي يبدأ في 

  كانون الثاني )يناير(. سيتم افتتاح المزيد من مواقع الحرم الجامعي في األسابيع القادمة مع توسع المشروع.
  

"إننا نبتكر في أسلوبنا لجعل االختبار أسهل لسكان نيويورك. مع توفر االختبارات اآلن في حرم جامعة  قالت الحاكمة هوكول: 
.  COVID-19بتوسيع نطاق الوصول عبر الوالية للتأكد من أننا نحد من انتشار والية نيويورك وجامعة سيراكيوز، نقوم 

اخضع لالختبار، وارتِد قناًعا، واحصل على اللقاح، والجرعة الثانية، والمادة المعززة للحفاظ على سالمتك وسالمة مجتمعك 
  بينما نمر خالل موجة الشتاء هذه".

  
 Carrierباإلضافة إلى مواقع االختبار التابعة لجامعة والية نيويورك، ستفتح جامعة سيراكيوز أيًضا موقعًا لالختبار في 

Dome ،مساًء. في هذا الموقع، سيتم إجراء   3صباًحا حتى   10يناير، وسيفتح أبوابه من الساعة   4. سيفتح هذا الموقع غًدا
  الوطني في التوظيف. اختبار يوميًا وسيساعد الحرس 4,000

  
سيتم اإلعالن عن المواقع وساعات العمل الدقيقة مع تطور البرنامج. تشمل مواقع الفحص بجامعة والية نيويورك التي سيتم  

 افتتاحها في وقت الحق من هذا األسبوع ما يلي: 
  

  موقع الفحص المجتمعي بجامعة بينغامتون •

  ورك في بالتسبيرغموقع الفحص المجتمعي بجامعة والية نيوي •

  موقع الفحص المجتمعي بجامعة والية نيويورك في كورتالند •

  موقع الفحص المجتمعي بجامعة بوفالو •

  موقع الفحص المجتمعي بكلية بوفالو •

  موقع الفحص المجتمعي بجامعة والية نيويورك في أوسويغو •

  موقع الفحص المجتمعي بجامعة والية نيويورك في أونيونتا •

  حص المجتمعي بجامعة والية نيويورك في ألبانيموقع الف •

  موقع الفحص المجتمعي بجامعة والية نيويورك في ستوني بروك  •

  موقع الفحص المجتمعي بجامعة والية نيويورك في بورتشاس •

  
مواقع   "أود أن أشكر شركاء جامعة والية نيويورك على استضافة قالت مفوضة الصحة بالنيابة، الدكتورة ماري ت. باسيت:

الخاصة بك من خالل االختبار واتخاذ   COVID-19االختبار اإلضافية هذه في جميع أنحاء والية نيويورك. إن معرفة حالة 
االحتياطات الالزمة عندما تصاب بالعدوى أمر أساسي إلبقاء أطفالنا في المدرسة ومجتمعاتنا تعمل بينما ندفع خالل موجة 

 الشتاء هذه". 



  

"أنا فخور بأن جامعة سيراكيوز قادرة على تقديم الدعم والشراكة مع دولتنا قال كينت سيفرود، مستشار جامعة سيراكيوز: 
ومجتمعنا من خالل فتح أبوابنا ومشاركة إمكانات الفحص لدينا. أود أن أشكر وأن أعرب عن امتناني لفريق الصحة العامة  

ناء البنية التحتية للفحص لدينا. بفضل عملهم، تستعد جامعة سيراكيوز للتقدم مرة أخرى  لدينا وجميع األفراد الذين ساهموا في ب
  ودعم مجتمعنا األوسع".
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