
 
 الحاكمة كاثي هوكول    1/2022/ 7 للنشر فوًرا:

 

 

    MTA( في محطات مترو األنفاق COVID-19الحاكمة هوكول تعلن عن افتتاح أربعة مواقع جديدة الختبار مرض )
  

    (COVID) حاالت في الشتاء مرجة لمكافحة  المستمر الجهد من جزء  المواقع 
  

  ( B/D )المسارب بارك بيدفورد وفي (A/B/C/D )المسارب في 125 الشارع في  متاحة   موعد بدون االختبارات ستكون 
   يناير 11 من بدء ا

  
    يناير كانون 12 من ابتداء   ويل ستيل آيالند كوني و بالزا كوينز في متوفرة 

  
ا أنفاق  مترو محطات سبع  في بالفعل متاحة االختبارات       ديسمبر من اعتبار 

  
( ستكون متاحةً في أربعة مواقع جديدة في محطات  COVID-19أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن اختبارات مرض ) 

مترو أنفاق هيئة النقل الحضرية بداية األسبوع المقبل. تتبع فرص االختبار اإلضافية هذه سبع محطات مترو أنفاق تقدم  
    بالفعل اختبارات بدون حجز موعد مسبق.

  
"نحن مستمرون في محاربة موجة الشتاء بكل أداة تحت تصرفنا، والتأكد من أن االختبارات متاح   قالت الحاكمة هوكول، 

بينما نذّكر سكان نيويورك بالعودة إلى العمل، نريدكم أن تعرفوا أن  على نطاق واسع يظل جزًءا أساسيًا من استراتيجيتنا. 
المحطات. إنها طريقة سهلة وسريعة، لذا تعالوا واستفيدوا من  مترو األنفاق آمن، واالختبارات متاحة بسهولة في العديد من

  هذه الطريقة السهلة لضمان سالمتكم أنتم وأحباءكم. " 
  
    في: موعد  بدون PCR المتسلسل البوليميراز تفاعل اختبار تقديم   سيتم 
  
    يناير  11 الثالثاء، من ابتداءً  

    مساءً  2:00 إلى صباًحا 8:00 من  الجمعة، إلى االثنين من (A/B/C/D )المسارب 125 الشارع محطة  مانهاتن:  •

    مساءً  2:00  إلى صباًحا 8:00 من الجمعة،  إلى االثنين من (B/D )المسارب  بارك بيدفورد  محطة  برونكس: •

  
  يناير  12ابتداًء من األربعاء  

    مساًء.  8:00 إلى مساءً  3:00 الساعة الجمعة، إلى االثنين من (E/M/R )المسارب بالزا كوينز محطة  كوينز: •

  إلى صباًحا 8:00 من الجمعة،  إلى االثنين من ( D/F/N/Q )المسارب ستيلويل  محطة آيالند/ كوني  بروكلين:  •
   مساءً  2:00

  
   بدون موعد في: PCRيتم حالياً تقديم اختبار  

     مساءً  2:00  إلى صباًحا 8:00 من األحد  إلى االثنين  من )مانهاتن( 42 شارع-سكوير تايمز   •

    مساًء.   8:00 إلى مساءً  3:00 األحد، إلى االثنين من  )مانهاتن( سنترال غراند  مبنى   •

    مساًء.  8:00 إلى مساءً  3:00 األحد، إلى االثنين من  )مانهاتن( بنسلفانيا  محطة  •

     مساءً  2:00 إلى صباًحا  8:00 من الجمعة، إلى االثنين  من  )بروكلين( برودواي  تقاطع  •

     مساءً  2:00 إلى صباًحا 8:00 من  الجمعة، إلى االثنين من )برونكس(  .E 018 الشارع  •



    مساءً  2:00 إلى صباًحا 8:00 من الجمعة، إلى االثنين من )كوينز(   أفنيو روزفلت  •

    مساًء.  7:00 إلى مساءً  2:00 الجمعة، إلى االثنين من )كوينز( 179 شارع -  جامايكا   •

  
"هذا الوباء لن ينتهي ألي منا حتى ينتهي بنا جميعًا. مع انتشار موجة الشتاء في جميع أنحاء   قال النائب حكيم جيفريز:

مدينتنا وواليتنا، سيكون أحد أفضل الدفاعات هو برنامج اختبار قوي متاح لكل مجتمع محتاج. أشكر الحاكمة هوكول على 
 سيتلويل أفنيو."-الند إتاحة االختبار الفوري في محطة كوني آي

  
"يعتبر توفر اختبار مجاني ويمكن الوصول إليه بسهولة وموثوق به هو حجر الزاوية في كيفية  قال النائب أدريانو اسبيالت،  

أثني على   وهذا ما يستحقه كل شخص يعتبر مدينة نيويورك موطناً له. -( COVID-19تجاوزنا لما تبقى من جائحة ) 
ل بجدية معي للتأكد من أن سكان منطقة الكونغرس الثالثة عشرة في نيويورك يمكنهم حماية أنفسهم  الحاكمة هوكول للعم

. سوياً، من خالل العمل MTAو   SOMOSوعائالتهم وأثني على افتتاح هذين الموقعين اإلضافيين لالختبار بالتعاون مع  
العامين الماضيين من خالل رفع مستوى بعضنا  بشكل تعاوني من خالل جهودنا، سنتجاوز هذه الزيادة مثلما حدث في 

  البعض وتزويد جمهورنا بالموارد التي يحتاجون إليها."
  

( جزًءا مهًما من مكافحة واليتنا للوباء، ال  COVID-19"ال يزال الوصول إلى اختبارات ) قالت النائب كارولين مالوني،
سيما مع القابلية الشديدة النتقال متحور أوميكرون. إنني أحيي جهود الحاكمة لتكثيف مواقع االختبار في جميع أنحاء المدينة  

ائية خالل أيام  وأنا ممتن الفتتاح لهذه المحطة الجديدة المؤقتة لالختبار في محطة كوينز بالزا خالل ساعات التنقل المس
  األسبوع."

  
"شكل االنتشار السريع لمتحور أوميكرون طلبًا جديًدا كبيًرا على   قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية مايكل جياناريس،

(. لقد كنت أعمل على زيادة قدرات االختبار في غرب كوينز وهذه أخبار مرحب بها. أنا سعيد ألن  Covidاختبارات )
كر الحاكمة هوكول. من خالل التأكد من أنه يمكن للجميع إجراء االختبارات بشكل منتظم بسهولة، يمكننا  الوالية تتقدم وأش

   (."covid-19وقف انتشار فيروس مرض )
  

( COVID-19"تشهد برونكس أعلى معدالت لإلصابة بمرض ) قالت عضو مجلس الشيوخ عن الوالية أليساندرا بياجي،
%. يعد توسيع مواقع اللقاحات عبر المنطقة أمًرا ضروريًا  47في المدينة، ويزيد معدل اإلصابات في منطقة فوردهام عن 

كامل  ( الحالية. أود أن أشكر الحاكمة كاثي هوكول وفريقها بالCOVID-19لسالمة سكان برونكس والتخفيف من موجة )
على تأمين موقع اختبار نحن بأمس الحاجة إليه في محطة بيدفورد بارك، وعلى التزامهم الثابت بتوسيع نطاق الوصول إلى  

   ( المجانية لجميع سكان نيويورك."COVID-19اختبارات )
  

"بينما نعمل على مكافحة الزيادة في الحاالت، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتلبية  قال عضو مجلس الشيوخ جمال بيلي،
سيكون توسيع  الحاجة الملحة لموارد االختبارات في مجتمعاتنا، وال سيما أولئك الذين كانوا األكثر تضررا من الجائحة.

ا في ذلك محطة بيدفورد بارك في برونكس أمًرا مواقع االختبارات اإلضافية بدون موعد في محطات مترو األنفاق لدينا بم
شكًرا للحاكمة هوكول على العمل بسرعة لزيادة قدرات   بالغ األهمية في جعل االختبارات أكثر سهولة ومالءمة لسكاننا.

   االختبارات والتأكد من أن سكان نيويورك لديهم األدوات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم وأحبائهم."
  

"شكًرا لك أيتها الحاكمة هوكول على قيادتك المستمرة ومساعدتك في   مجلس الشيوخ عن الوالية ديان سافينو، قالت عضو
سد الثغرات في االختبار لسكان جنوب بروكلين. غالبًا ما يتم تجاهل الطرف الغربي من كوني آيالند وسيغيت وسيؤدي هذا  

    ن."الموقع المؤقت المطلوب إلى تلبية احتياجات الكثيري
  

"مع استمرار مواجهة جنوب بروكلين لمعدالت إيجابية مرتفعة لمرض   قالت عضو الجمعية ماتيلدي فرونتوس،
(COVID .أصبح الوصول إلى االختبارات المنتظمة أمًرا ضروريًا ،) لسوء الحظ، واجه العديد من سكان نيويورك طوابير

طويلة وأوقات انتظار غير مقبولة. أنا مسرورة للغاية ألن الحاكمة هوكول وفريقها يجلبون مواقع االختبار المطلوبة إلى 
( وأنا Covidبروكلين، بما في ذلك موقع هنا في كوني آيالند. سيساعد هذا بشكل كبير في معركتنا الجماعية ضد مرض )

  أشجع السكان على االستفادة وإجراء االختبارات حسب الحاجة."
  



"شكًرا للحاكمة هوكول على توفير موقع االختبار الجديد هذا، والذي سيساعد في تحسين   قالت عضو الجمعية كاثي نوالن،
توفر االختبارات في أحياء كوينز الغربية. تعد زيادة الوصول إلى هذه الخدمة الحيوية أمًرا أساسيًا لتقليل عبء عدوى 

   فيروس كورونا على عائالتنا ومجتمعنا."
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