
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 12/ 31 للنشر فوًرا: 

 
 

مواقع جديدة لالختبار في جميع أنحاء نيويورك وسط الزيادة األخيرة في حاالت مرض   6الحاكمة هوكول تعلن عن 
COVID-19  

  
  هنايمكن تحديد المواعيد من  - يناير  4تفتح المواقع يوم الثالثاء 

  
( في جميع أنحاء  Covid-19موقعًا جديًدا إلجراء اختبارات لمرض ) 13ء عن فتح  بناء على إعالن الحاكمة يوم األربعا

  هناالوالية
  

مواقع جديدة لالختبار في جميع أنحاء نيويورك لمعالجة الزيادة األخيرة في حاالت   6أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن 
تهدف هذه المواقع إلى توفير خيارات إضافية لالختبارات في المناطق ذات الحاجة الماسة في جميع  . COVID-19مرض 

   أنحاء مناطق العاصمة ووسط نيويورك والبحيرات األصبعية ووادي هدسون وغرب نيويورك. 
    

"من خالل تجهيز مواقع االختبار   قالت الحاكمة هوكول. "نريد أن نبدأ العام الجديد أقوياء ونستخدم كل أداة تحت تصرفنا،"
في جميع أنحاء الوالية، سوف نتأكد من سهولة الوصول إلى االختبارات بقدر أكثر وبطريقة مالئمة لسكان نيويورك. سنستمر  

مواقع في توسيع إتاحة االختبار في كل ركن من أركان الوالية، وتقييم األماكن التي تحتاج إلى المزيد من القدرة االستيعابية وال
ع كل سكان نيويورك على االستفادة من موقع قريب منهم."    اإلضافية قريبًا. أشج ِّ

   
. وعند اإلطالق، ستقدم جميع المواقع اختبارات  2022ديسمبر  4يتم حاليًا تجهيز المواقع في جميع األماكن المقرر فتحها في 

تُرسل نتائج االختبار بعد الموعد عبر البريد . هنامواعيد من المستضد السريع. يتم تشجيع جميع سكان نيويورك بشدة لتحديد 
  اإللكتروني أو الرسائل النصية. ستتوفر أيًضا المواعيد بدون حجز مسبق.

  
"تحت قيادة الحاكمة هوكول، نواصل العمل المهم قالت القائمة بأعمال مفوض الصحة بالوالية، الدكتورة ماري تي باسيت: 

ارات السريعة التي يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء الوالية. بالشراكة مع  المتمثل في توسيع الوصول إلى االختب
WellHealth  ستوفر هذه المواقع الستة الجديدة اختبارات أكثر سرعة لسكان نيويورك. يظل االختبار السريع أداة مهمة في ،

وأنا   - عاتنا في مأمن من االنتشار مجموعة األدوات الخاصة بنا حيث نتصدى لموجة الشتاء ونعمل على الحفاظ على مجتم
ع سكان نيويورك على االستفادة من هذه المواقع الجديدة."   أشج ِّ

  
أود أن أشكر الحاكمة على التزامها بتوسيع مواقع  كوزينز: "-قالت زعيمة األغلبية في مجلس شيوخ الوالية أندريا ستيوارت

تُعد إضافة مواقع   في ماونت فيرنون. Grace Baptistسة ، بما في ذلك الموقع الموجود في كني COVIDاختبار مرض  
إضافية هنا في ويستشستر وفي جميع أنحاء نيويورك أولوية قصوى لمجلس الشيوخ. أعلم أن األسابيع القليلة الماضية بدت  

كان له   COVID وكأنها تراجع عن كل التقدم الذي أحرزناه. كنا نتمنى أن نكون على طبيعتنا تماًما في األعياد، لكن مرض 
. لدينا اآلن ترسانة قوية من األدوات لمكافحة هذا الفيروس والحد من  2020خطط أخرى. لكن هذا ليس تكراًرا لشهر مارس  

الخسائر البشرية واالقتصادية للوباء. ال بد  من حصول الجميع على اللقاح والجرعة المعززة وإجراء االختبارات بينما ندخل  
  يرة من األزمة."في هذه المرحلة األخ

  
 Well Healthوالمدير الطبي المنتدب وأحد الشركاء المؤسسين لشركة   WellHealthقال المدير التنفيذي لشركة  

 COVID-19"مهمتنا هي مساعدة أكبر عدد ممكن من األشخاص في العثور على مواقع اختبار الدكتور عبد األحد حي: 
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، نحن فخورون بالعمل مع والية  COVID-19سهلة ويسهل الوصول إليها وتقديم نتائج سريعة ودقيقة. مع استمرار جائحة 
عات نيويورك في مواقع مختلفة في جميع  نيويورك ووزارة الصحة في هذه الشراكة لجلب ستة مواقع اختبار جديدة إلى مجتم

أنحاء الوالية، كما فعلنا ذلك بنجاح مع العديد من الواليات األخرى. نشكر الحاكمة هوكول على قيادتها في ضمان حصول 
  مساعدة المجتمعات على البقاء آمنة والبقاء على طبيعتها المعتادة." -سكان نيويورك على مزيد من الوصول إلى االختبار  

  
مساًء لجميع المواقع باستثناء موقع منطقة   6ظهًرا إلى  12، ستكون ساعات العمل من 2022يناير   4يرجى مالحظة أنه في 

يناير، سيتم فتح المواقع خالل ساعات العمل العادية. فيما يلي قائمة   4مساء. وبعد  7العاصمة الذي سيفتح أبوابه حتى الساعة 
  المنطقة وساعات العمل:مواقع االختبار الجديدة حسب 

   
  منطقة العاصمة

Crossgates Mall   موقع(Ruby Tuesday  )سابقًا   
1 Crossgates Mall Road  

Albany, NY 12203   
  مساء  7 -صباًحا   9السبت:  - االثنين  ساعات العمل:

  
  وسط نيويورك

CNY Regional Market F Shed  
2100 Park Street  

Syracuse, NY 13208   
  مساء  6 -صباًحا   8السبت:  - االثنين  ساعات العمل:

  
  البحيرات اإلصبعية

YMCA Carlson MetroCenter  
444 E Main Street  

Rochester, NY 14604  
  مساء  6 -صباًحا   8السبت:  - االثنين  ساعات العمل:

  
  وادي هدسون

Grace Baptist Church  
52 S 6th Avenue  

Mount Vernon, NY 10550     
  مساء  6 -صباًحا   9السبت:  - االثنين  ساعات العمل:

  
Patriot Hills Golf Club  

19 Club House Lane  
Stony Point, NY 10980  

  مساء  6 -صباًحا   8السبت:  - االثنين  ساعات العمل:
  

  غرب نيويورك
Northwest Buffalo Community Center  

155 Lawn Avenue  
Buffalo, NY 14207  

  مساء  6 -صباًحا   8السبت:  - االثنين  ساعات العمل:
  

كما يتم التخطيط لمواقع إضافية في جميع أنحاء الوالية، وسيتم اإلعالن عن المعلومات المتعلقة بهذه المواقع قريبًا. يمكن  
  . هنالسكان نيويورك العثور على مواقع بالقرب منهم 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Ffind-test-site-near-you&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb019c2ec482d4c881aa608d9ccbc609c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765931729652890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7lp5cYRgwNKmjeRq4cjlcGjDwFqo5fs7lunJHu0mcTQ%3D&reserved=0


  
  :WellHealthنبذة عن 

  
مع تجربة قابلة للنشر بسرعة وبدون استخدام اليدين تماًما، تتوافق مع   Covidرعاية شاملة لمرض  WellHealthتقدم 

باستمرار إمكانات االختبار والمعالجة الجديدة من  WellHealthوالعالج. تحرك  Covidاحتياجات االختبار وإدارة حاالت 
  WellHealth، أنشأ فريق COVID-19خالل تمكين التكنولوجيا القوية لتقديم حلول سهلة وقابلة للتطوير. واستجابة لوباء 

 Well Healthبروتوكوالت فريدة وقدم مجموعة شاملة من اإلجراءات الطبية وتدابير السالمة للمرضى. حتى اآلن، أجرت 
في جميع أنحاء الواليات المتحدة مع القدرة على مواصلة االختبار   COVID-19مليون اختبار على مرض  1.1أكثر من 

الخدمة للمقيمين في تكساس، وساوث كارولينا، ونيفادا، ورود آيالند،   Well Healthيوميًا. قدمت  بمعدل عشرات اآلالف
وواشنطن، ونيوجيرسي، وأريزونا، ونورث كارولينا، وكانساس، واآلن نيويورك، وتستمر في توسيع نطاق االختبارات في  

  جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
  

###  
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