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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تعلن عن إرشادات جديدة بشأن الجرعات المعززة لمرض COVID-19

الجرعات المعززة الموصى بها اآلن للبالغين من العمر  15-12سنة إلى جانب الفئة العمرية المؤهلة بعمر  16سنة
فأكبر
تعلن عن خطة لمطالبة العاملين في مجال الرعاية الصحية بتلقي جرعة معززة لمرض  COVID-19في غضون
أسبوعين من التأهل
قواعد جديدة لزيارات دور المسنين لحماية سكان نيويورك الضعفاء  -االختبارات السلبية والكمامات الجراحية مطلوبة
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إرشادات جديدة توصي بجرعات معززة لجميع سكان نيويورك البالغين من العمر 12
سنة أو أكبر .توصي اإلرشادات ،بعد اإلجراء الذي اتخذته مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( ،)CDCبأن
يتلقى األشخاص ،ومن بينهم الفئة العمرية المؤهلة حديثًا البالغين من العمر  12و  15عا ًما ،والذين تلقوا لقاح Pfizer-
 ،BioNTechجرعة معززة بعد خمسة أشهر على األقل من جرعتهم الثانية؛ كانت الفترة السابقة الموصى بها ستة أشهر
على األقل .باإلضافة إلى ذلك ،بإمكان البالغين من العمر  11-5عا ًما ممن يعانون من نقص المناعة بشكل متوسط إلى
شديد تلقي جرعة أولية إضافية من لقاح  Pfizer-BioNTechبعد  28يو ًما من جرعتهم الثانية .في هذا الوقت ،يُسمح فقط
بلقاح  Pfizer-BioNTechلمرض ( )COVID-19ويوصى به لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5و  11عا ًما.
باإلضافة إلى ذلك ،أوصت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCاليوم بجرعة معززة بعد خمسة أشهر
للقاح  ،Modernaوهو مصرح به فقط لألشخاص البالغين من العمر  18عا ًما فما فوق.
"بينما نستمر في محاربة موجة الشتاء هذه ،أوصي بشدة بأن يتلقى جميع سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  12عا ًما أو
أكبر جرعة معززة بمجرد أن يصبحوا مؤهلين "،قالت الحاكمة هوكول" .مع توفر الجرعات المعززة اآلن لجميع المراهقين،
أحث اآلباء واألوصياء بشكل خاص على إعطاء أطفالهم في هذه الفئة العمرية جرعة معززة بمجرد أن يكونوا مؤهلين.
ستوفر الجرعة المعززة حماية أكبر ضد النتائج الشديدة لمرض ( )COVID-19وتساعد في الحفاظ على صحة أطفالنا
وحمايتهم وآمنهم".
عالوة على ذلك ،أعلنت الحاكمة هوكول عن خطتها التي تطالب من خاللها جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية
المشمولين سابقًا والذين كانوا مطالبين سابقًا بتلقي لقاح ( )COVID-19بموجب الئحة الطوارئ في  26أغسطس التابعة
لإلدارة ،بأنه يجب عليهم أيضًا أن يتلقوا اآلن جرعة معززة لمرض ( )COVID-19في غضون أسبوعين من تأهلهم،
ً
وعمال بالئحة الطوارئ في  26أغسطس ،ال خيار في االختبار .بعد المراجعة والموافقة
باستثناء أي إعفاء طبي مشروع.
من قبل مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي في اجتماعهم الطارئ يوم الثالثاء ،سيتم تقديم الئحة الطوارئ إلى
سكرتارية الوالية .تكون اللوائح سارية المفعول عند تقديمها إلى سكرتارية الوالية.
اعتبارا من يوم األربعاء ،يجب على جميع الزوار
وأعلنت الحاكمة أيضًا عن قواعد جديدة لزيارات دور رعاية المسنين.
ً
ارتداء الكمامات الجراحية ،وعليهم إبراز إثبات اختبار سلبي لمرض ( )COVIDعند الدخول في غضون  24ساعة من

زيارتهم .وأشارت الحاكمة هوكول كذلك إلى أنه يتم إجراء  952,000اختبار وتوزيع  1.2مليون كمامة على دور رعاية
المسنين في أواخر هذا األسبوع وحتى اليوم التالي.
في  5يناير  ،2022صادقت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها على توصية اللجنة االستشارية لممارسة التطعيم
( )ACIPبتوسيع أهلية الجرعة المعززة من لقاح  Pfizer-BioNTechلمرض ( )COVID-19لألفراد الذين تتراوح
أعمارهم بين  12وحتى  15عا ًما .توصي مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها اآلن بأن على جميع المراهقين الذين
تتراوح أعمارهم بين  12وحتى  17عا ًما تلقي جرعتهم المعززة بعد خمسة أشهر من تلقيهم سلسلة التطعيم األولية الخاصة
بهم من لقاح  .Pfizer-BioNTechجاء ذلك في أعقاب التوصيات المحدثة لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها
أن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  11-5عا ًما والذين يعانون من ضعف المناعة الشديد يتلقون جرعة أولية إضافية من
اللقاح بعد  28يو ًما من جرعتهم الثانية ،وأن األشخاص الذين تلقوا سلسلة لقاح  Pfizer-BioNTechيجب أن يحصلوا
على جرعة معززة في غضون خمسة أشهر على األقل بعد الجرعة الثانية ،بدالً من ستة أشهر.
قالت القائمة بأعمال مفوض الصحة بوالية نيويورك ،الدكتورة ماري تي باسيت" :الجرعات المعززة هي أداة مهمة في
استجابتنا المستمرة لوباء  ،COVID-19وأنا ممتنة ألنها متاحة اآلن لجميع سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  12عا ًما
فما فوق .تشير البيانات إلى أن األشخاص الذين يتم تطعيمهم وإعطائهم الجرعة المعززة يتمتعون بحماية أكبر من األمراض
الخطيرة من  ،COVID-19ونحن نواصل حث جميع المؤهلين على التصرف اآلن .افعل ما بوسعك للبقاء بصحة جيدة
وبعيدًا عن المستشفى من خالل التطعيم والجرعة المعززة وارتداء الكمامة .إذا كانت لديك أسئلة ،فتحدث إلى مقدم الرعاية
الصحية أو مسؤول اللقاح".
تقدم جميع مواقع التطعيم الجماعي بالوالية اآلن جرعات معززة من لقاح  Pfizerلمرض ( )COVID-19لسكان نيويورك
البالغين من العمر  12عا ًما وأكبر ،وكلك جرعات ثالثة لألشخاص البالغين من العمر  5سنوات وأكبر ممن يعانون من
ضعف المناعة .لمزيد من المعلومات حول الجرعات المعززة والجرعات األخرى ،راجع صفحة الوالة المخصصة لذلك
هنا.
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