
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 12/ 31 للنشر فوًرا: 

 
 

    2.0الحاكمة هوكول تعلن عن خطة ذروة الشتاء   
   

بينما تصارع نيويورك ذروة الشتاء، كشفت الحاكمة عن خطة مستهدفة لحماية سكان نيويورك الضعفاء وإنقاذ األرواح  
     ودعم الصناعات الحرجة 

   
تبني على الجهود الجارية بما في ذلك توزيع الماليين من مجموعات االختبار، وإجراءات تعزيز قدرة المستشفيات   

    ين، والتطعيم المستمر وتعزيز التوعيةومعالجة نقص الموظف
   

، وهي محاولة جديدة مستهدفة لتعزيز معركة نيويورك ضد 2.0أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن خطة ذروة الشتاء  
زيادة الشتاء. تركز خطة الحاكمة هوكول الشاملة على خمسة مجاالت أساسية: إبقاء الطالب في المدارس، ومضاعفة ارتداء  

الشديدة والوفاة، وزيادة الوصول إلى اللقاحات والجرعات المعززة، والعمل الكمامات واالختبارات، والوقاية من األمراض 
جنبًا إلى جنب مع القادة المحليين. قبل ساعات من بدء العام الجديد، حثت الحاكمة هوكول أيًضا سكان نيويورك على االحتفال  

    بليلة رأس السنة الجديدة بطريقة آمنة ومسؤولة.
  

مع اقترابنا من عطلة نهاية األسبوع، تعمل والية نيويورك على تعبئة كل الموارد المتاحة لنا لمحاربة  " قالت الحاكمة هوكول،
يمكننا تجاوز هذه الزيادة من خالل اإلجراءات المستهدفة، والشراكات مع   زيادة الشتاء والحفاظ على أمان سكان نيويورك. 

ظ على سالمتنا جميعًا: الحصول على التطعيم، والجرعات المعززة،  القادة المحليين، ومن خالل اتخاذ خطوات منطقية للحفا
  وارتداء كمامة في الداخل."

  
"لدينا كل األدوات للحفاظ على عائالتنا ومجتمعاتنا   قالت القائم بأعمال مفوض الصحة بالوالية، الدكتورة ماري تي باسيت

آمنة. يجب أن نتأكد من أننا نستخدمها جميعًا. إن خطة الحاكمة هوكول المستهدفة لتوسيع التطعيم وتعزيز الوصول والكمامات  
املة الالزمة لمكافحة متحور  واالختبارات وزيادة التدابير لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا هي االستراتيجية الش

أوميكرون سريع االنتشار. االستفادة من أساليب التخفيف متعددة الطبقات هذه هي الطريقة التي سنحمي بها صحة سكان  
  نيويورك وندير بشكل فعال زيادة الشتاء "

  
لحاكمة هوكول على إبقاء  بعد عامين من التعلم عن بعد وإغالق المدارس، تركز ا . المحافظة على المدارس مفتوحة:1

    أجزاء ما يلي: 5الطالب في المدرسة في العام المقبل. يتضمن الجزء األول من خطة الحاكمة هوكول المكونة من 

مليون اختبار للمدارس هذا األسبوع ومن المتوقع   5.56وصلت  تقديم االختبارات للطالب والمناطق التعليمية:  •
من موظفي الوالية لتوزيع  86شاحنة و  40وصول ما بين ستة وسبعة ماليين في األيام المقبلة. حشدت نيويورك 

   مليون اختبار للتوزيع. 37االختبارات. عموماً، قامت والية نيويورك بتأمين 
أثبتت سياسات االختبار للبقاء نجاحها في الحفاظ على سالمة أطفالنا  ختبار للبقاء:العمل مع المقاطعات لتنفيذ اال   •

ومدارسنا مفتوحة. إذا كانت نتيجة اختبار الطالب إيجابية، فيمكن لزمالئه في الفصل أخذ مجموعة أدوات اختبار  
 جر الصحي اإللزامي.  معهم إلى المنزل والعودة إلى الفصل الدراسي عند تلقي نتيجة سلبية بدالً من الح

ستقدم جامعة والية نيويورك وجامعة والية نيويورك  الحفاظ على أمان طالب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس:  •
مطلبًا جديًدا لجميع الطالب للحصول على جرعات معززة، وسيتطلب الحرم الجامعي ارتداء كمامة إلزامي في  

ميع أعضاء هيئة التدريس. سيُطلب من الطالب أيًضا تقديم اختبارات األماكن الداخلية العامة، وسيتطلب تلقيح ج 
   سلبية عند العودة إلى الحرم الجامعي. 



 
تدرك الحاكمة هوكول أنه لوقف انتشار الفيروس،  . االستمرار في ارتداء الكمامات، واالستمرار في إجراء االختبارات:2 

   (. ستقوم الحاكمة هوكول بما يلي:COVIDامات واختبارات )يجب على سكان نيويورك االستمرار في ارتداء الكم

: ستمدد وزارة الصحة متطلبات الكمامة أو اللقاح لمدة أسبوعين إضافيين، مما  تمديد متطلبات الكمامة او اللقاح  •
   يحمي العمال ويسمح للشركات بأن تظل مفتوحة.

، وسيتم  KN-95ماليين كمامة من نوع   5قامت والية نيويورك بالفعل بتوزيع  إتاحة الكمامات على نطاق أوسع:  •
كما سيتم توزيع مئات اآلالف من الكمامات على زوار دور رعاية توزيع المزيد من خالل المشرعين بالوالية. 

  المسنين.
موقعًا   19يناير، بإجمالي  4ستفتتح الحاكمة هوكول ستة مواقع اختبار جديدة في  إطالق مواقع اختبار جديدة:  •

تديرها الوالية على مستوى الوالية. إضافةً إلى ذلك، أعلنت الحاكمة هوكول عن إطالق موقعين جديدين لالختبار 
  .مسبقًا عنها المعلنالمؤقتة  MTA، باإلضافة إلى مواقع MTAفي محطات 

 
مع ارتفاع عدد الحاالت، تعطي الحاكمة هوكول أولوية للوقاية من اإلصابة باألمراض   رض الشديد والوفاة:. منع الم3

    على: 2.0الشديدة والوفاة من خالل دعم نظام المستشفيات لدينا. ستعمل خطة ذروة الشتاء 

تعمل نيويورك مع إدارة بايدن لتأمين جرعات من عقار بافلوكسيد المضاد  توزيع العالجات المضادة للفيروسات:  •
   للفيروسات وإتاحة هذا العالج على نطاق أوسع.

نوفمبر لتعزيز قدرة   26ستواصل الحاكمة هوكول تطبيق األمر التنفيذي الصادر في  زيادة سعة المستشفيات:  •
المستشفيات. منذ دخوله حيز التنفيذ، انخفض عدد المستشفيات ذات القدرات المحدودة التي تحتاج إلى إيقاف  

    .21إلى  32العمليات الجراحية غير الضرورية مؤقتًا من 
لزيادة احتياجات قدرة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية على المدى  ني: للحرس الوط EMTإطالق تدريب   •

 5بتاريخ   EMTالطويل، ستطلق وزارة الصحة وقسم الشؤون العسكرية والبحرية دورتين تدريبيتين تجريبيتين  
هم بحلول عضًوا في الخدمة( والذين سيتم نشر 80عضًوا في الخدمة )إجمالي  40يناير. سيغطي هذا فئتين من 

   فبراير. 
( DoDفي األيام القادمة، سنستقبل فرق وزارة الدفاع الفيدرالية ) تأمين المساعدة اإلضافية من الشركاء الفيدراليين:  •

إلى  DMATعضًوا  35(. وسيشمل ذلك DMATsلالستجابة الطبية وفرق المساعدة الطبية في حاالت الكوارث )
عضًوا إلى  23جامعة والية نيويورك في الشمال في سيراكيوز، وفريق االستجابة الطبية بوزارة الدفاع المكون من 

  فريقًا جديًدا لإلسعاف تم نشرهم في مدينة نيويورك.  50مركز مقاطعة إيري الطبي في بوفالو، و 
هوكول على اتصال دائم بجميع دور رعاية المسنين إن إدارة حماية المقيمين والعاملين في دور رعاية المسنين:   •

في نيويورك وستوفر لهم معدات الوقاية الشخصية اإلضافية لضمان سالمة جميع المرضى   606البالغ عددها 
والموظفين. إضافةً إلى ذلك، تنسق اإلدارة مع المستشفيات وستقوم بنشر معدات طبية متينة لدعم الرعاية المستمرة 

   يويورك.لجميع سكان ن

 
تستمر اللقاحات في كونها أفضل دفاع ضد دخول المستشفيات والوفاة   . توسيع الوصول إلى اللقاحات والجرعات المعززة:4

% من البالغين في نيويورك حقنة واحدة على األقل، فإن هناك المزيد مما يجب فعله  95بسبب فيروس كورونا. بينما تلقى 
   ز، خاصة بين األطفال:لزيادة معدالت التطعيم والتعزي

ستبدأ نيويورك في مطالبة كل دار لرعاية المسنين بتوضيح خطتها   تقديم الجرعات المعززة لدور رعاية المسنين:  •
    لزيادة معدالت التطعيم والجرعات المعززة معدالت بين سكانها.

-5أكثر المجموعات المؤهلة غير المحصنة هي سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين   زيادة تطعيم األطفال:  •
    . ستزيد نيويورك تركيزنا على تطعيم األطفال.11

نتوقع الموافقة على حقنة فايزر المعززة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   إعطاء الجرعات المعززة للمراهقين:  •
  عاًما وسنبدأ على الفور في الوصول إلى هؤالء السكان بمجرد االستعداد. 15و  12

 
( يجب أن تتخذ نهًجا تعاونيًا. COVIDمنذ البداية، شددت الحاكمة هوكول على أن مكافحة ) . العمل مع الشركاء المحليين:5

   تتطلب مواجهة زيادة الشتاء تعاونًا وثيقًا مع الشركاء المحليين: 

من مدينة نيويورك إلى مقاطعة إير ، يتخذ القادة المحليون خيارات  السماح للقادة المحليين بتولي زمام األمور:   •
   ذكية. سنواصل هذا النهج الجراحي المستهدف.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-covid-19-testing-mta-subway-station-pop-vaccination-sites&data=04%7C01%7CAlma.Escobar-Godi%40otda.ny.gov%7Cb2c273947d94471f45b408d9cc90f98d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765745298666193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ov4Y86obxOkwRgUtSRWzxBDWnyeRu96r6Hgfvc2MnpA%3D&reserved=0


(، مع COVIDستواصل الحاكمة هوكول قيادة نهج حكومي كامل لمحاربة )  توفير الموارد للشركاء المحليين:  •
التأكد من أن مديري الطوارئ في المقاطعات ومجالس المدارس المحلية لديهم االختبارات والكمامات التي يحتاجون 

 إليها.  
### 

 
 

###  
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