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الخاصة ببورتو ريكو من خالل منصة   COVID-19 VACUالحاكمة هوكول تعلن عن قبول بطاقة تعريف 
EXCELSIOR PASS للدخول لممارسة األعمال التجارية في والية نيويورك  

  
ببورتوريكو ومنصة  VACU ID Passللوالية ومنصة  Excelsior Pass Scannerتمثل التوافق بين تطبيق 

Excelsior Pass Plus  وتطبيق المدقق الرقميCESCO ببورتوريكو  
  

جرعة معززة / إضافية لمواطني نيويورك، وال  Excelsior Pass Plusكسجل رقمي آمن للتطعيم، تتضمن منصة 
  رج والية نيويورك، بما في ذلك بورتوريكوتنتهي صالحيتها، ويمكن استخدامها خا

  
؛ يمكن للوالدين  هنامن  Excelsior Pass Plusنشجع سكان نيويورك على الحصول على سجلهم من منصة 

  واألوصياء الحصول على تصاريح وحجز لألطفال
  

  هناالمجاني من  Excelsior Pass Scannerيمكن للمؤسسات والشركات على الصعيد الوطني تنزيل تطبيق 
  

( الصادرة من بورتوريكو سيتم  COVID-19أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن أوراق اعتماد التطعيم الرقمية لمرض )
بوالية نيويورك. وبالمثل، سيتم قبول بطاقة  Excelsior Pass Scannerقبولها على الفور من خالل تطبيق 

Excelsior Pass Plus الرقمي  الخاصة بالوالية من خالل تطبيق المدققCESCO  الخاص ببورتوريكو. هذا يعني أنه
يمكن لسكان بورتوريكو وسكان نيويورك الذين تم تطعيمهم بالكامل استخدام أوراق اعتماد التطعيم المتوافقة الخاصة كتصريح  

السكاني، يعيش  دخول لممارسة األعمال التجارية في والية نيويورك وبورتوريكو، على التوالي. وفقًا ألحدث بيانات التعداد
هذا التطور األخير في توسيع نطاق القبول والوصول إلى منصة   أكثر من مليون شخص من بورتوريكو في والية نيويورك.

Excelsior Pass   هو مثال آخر على شراكة والية نيويورك الوثيقة مع بورتوريكو وااللتزام تجاه سكان نيويورك
  المنحدرين من أصل بورتوريكي.

  
للعبور الخاصة   COVID-19والية نيويورك بالعمل مع شركائنا في بورتوريكو لضمان التوافق عبر أنظمة لقاح  "تفخر
"ستعمل هذه الشراكة المهمة على تسريع العودة المستمرة للسفر اآلمن والتجارة ونشاط التنمية  قالت الحاكمة هوكول.بنا،" 

وابتكارها، فإننا نعمل أيًضا مع  Excelsior Passاالقتصادية. مع استمرار والية نيويورك في الريادة في تطوير منصة 
ام أوراق اعتماد التطعيم اآلمنة. لقد أصبح هذا فائدة حقيقية  شركاء في جميع أنحاء الواليات المتحدة وحول العالم لتوسيع استخد

 مما أحدث تأثيًرا حقيقيًا على الحياة اليومية."  -للعائالت الحقيقية والعاملين والمسافرين في نيويورك 
  

كاء في  ، ومنذ ذلك الحين، عملت مع شرCOVID-19والية نيويورك هي أول والية في البالد تطلق نظام بيانات اعتماد 
وتمكين المزيد من األشخاص في   -جميع أنحاء الواليات المتحدة وخارجها لدعم تطوير وإطالق تصاريح التطعيم المتوافقة 

الحاكمة هوكول  أعلنت نيويورك وخارجها للوصول إلى سجل التطعيم الرقمي الجدير بالثقة والمحافظ على الخصوصية. كما
لتمكين التحقق من تصاريح العبور األخرى التي تلبي   Excelsior Pass Scannerأكتوبر، فقد تم تحديث تطبيق   5في 

في الوالية. تتضمن هذه المعايير تعريف التطعيم الكامل بناء على إرشادات الصحة العامة لمرض   إلصدارمعايير ا
(COVID-19( على المستوى الفدرالي وعلى مستوى الوالية، والتي تشمل لقاحات مرض )COVID-19 المعتمدة من )

(، مما يمّكن المؤسسات التجارية من WHOية )( ومنظمة الصحة العالمCDCمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )
الصحية الصادرة   SMARTبعد إعالن اليوم، يشمل ذلك بطاقات  قبول المزيد من المستفيدين القادمين من خارج نيويورك.
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من بورتوريكو باإلضافة إلى كندا وكاليفورنيا وكولورادو وهاواي ولويزيانا وفرجينيا وواشنطن وكونيكتيكت وواشنطن 
  اصمة وإلينوي وماريالند وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيالند ويوتا.الع
  

"تدرك إدارتنا حقيقة أن نيويورك هي وجهة يزورها إنريكي فولكرز نين:  قال مسئول االبتكار والمعلومات في بورتوريكو
آالف األشخاص الذين يسافرون من بورتوريكو لرؤية أحبائهم، وكذلك ألغراض تجارية. لتسريع عملية إظهار ثبات على  

، وهي مبادرة VacuID( عند الوصول، قمنا بتطوير تعاون يسمح بقبول نيويورك لمنصة COVID-19التطعيم لمرض )
تماد التطعيم الرقمية الصادرة عن حكومة بورتوريكو. لقد دمجت كلتا السلطتين الجهود والمعرفة والتقدم التكنولوجي أوراق اع

منذ اليوم األول، وهذا مثال آخر على العالقة والتعاون بين إداراتنا. نحن على ثقة من أن هذه المبادرة ستسهل التنقل الحر بين  
  ات المتحدة." كال السلطتين القضائيتين للوالي

  
والشراكات التي أقامتها والية  Excelsior Pass"لقد عززت منصة جونيور:  مدير قسم الميزانية، روبرت موجيكا قال

الدوافع االقتصادية الرئيسية للوالية. يستند إعالن اليوم على   -نيويورك العودة اآلمنة والسليمة للسياحة والسفر للعمل والتجارة 
ص لسكان نيويورك وبورتوريكو الذين يسافرون ويعملون ولديهم عائالت بين هاتين الوجهتين. نشكر ذلك، وعلى األخ

بورتوريكو لشراكتها في هذا الجهد والفريق متعدد التخصصات الذي يعمل في جميع أنحاء والية نيويورك الستمرار ابتكار 
 مجموعة األدوات هذه بطرق تدعم المواطنين بشكل مباشر." 

  
على تمكين سكان نيويورك   Excelsior Pass"تعمل منصة مفوضة الصحة بالوالية، الدكتورة ماري ت. باسيت:  قالت

من التحكم في معلوماتهم الصحية أكثر من أي وقت مضى، مع إمكانية الوصول المباشر إلى حالة التحصين من مرض  
(COVID-19 .)  أصبح التطبيق المجاني للمنصة والماسح الضوئي، المتوفر بلغات متعددة، ميزة مهمة في استجابة الوالية

دعم وتعزيز سياسة وتدابير الصحة العامة بشكل مباشر. يتوسع التوافق مع بورتوريكو في هذه األداة   -للجائحة في كل مرحلة 
ورتوريكو، والعمل التعاوني الجاري في جميع أنحاء الوالية لجعل ذلك  وأشكر الحاكمة هوكول على قيادتها، وشركائنا في ب -

 ممكنًا."  
  

يظل إثبات الوالية للتطعيم أو مطلب ارتداء الكمامة ساري المفعول في جميع األماكن العامة الداخلية، مما يجعل تطبيق  
Excelsior Pass Scanner والية. حتى اآلن، جرت أكثر من مكونًا مهًما في جهود إعادة الفتح التي تبذلها ال

وهو ما يمثل التكامل عبر آالف المؤسسات التجارية في   - Excelsior Pass Scannerعملية تنزيل لتطبيق  198,000
للتحقق بسهولة وسالسة من حالة التطعيم الخاصة بالفرد. مع    Excelsior Passنيويورك التي تواصل االستفادة من منصة 

لتلبية االحتياجات الجديدة لسكان نيويورك   Excelsior Passتطوير وتوسيع بنية حلول منصة استمرار الوالية في 
  27والشركات، يتم تقديم المزيد من الدعم للواليات والكيانات األخرى لتسريع تطوير حلول قابلة للتشغيل البيني. في 

إطار العمل األول لألمة لمساعدة   - لوالية نيويورك Excelsior Passمخطط  الحاكمة هوكول عن توفر أعلنت أكتوبر،
 . Excelsior Passخرى في تطوير وثائق صحية رقمية، بناء على منصة  الواليات والحكومات األ

  
مليون بطاقة على   2.8بما في ذلك أكثر من   Excelsiorمليون بطاقة على منصة   9.6حتى اآلن، تم إصدار أكثر من  

 Excelsior Vaccinationنشجع سكان نيويورك على الحصول على بطاقة من منصة . Excelsior Plusمنصة 
Pass   الخاصة بهم للحصول على خيار العبور الذي يتضمن جرعة معززة أو جرعة إضافية واستخدامها في بورتوريكو

ل التطعيم للفرد، ال  الصحية. كنسخة آمنة من سج SMARTباإلضافة إلى األماكن األخرى التي قد يتم فيها قبول بطاقات 
. يمكن للوالدين واألوصياء في نيويورك الحصول على بطاقة  Excelsior Pass Plusتنتهي صالحية بطاقة 

Excelsior Pass Plus  .وحجزها ألطفالهم 
  .هناالخاصة بهم من  Plus Excelsior Passيمكن لسكان نيويورك الحصول على بطاقة 

  
مجانًا ألي نشاط تجاري  —Excelsior Pass Scannerيمكن للمنظمات والمؤسسات التجارية معرفة المزيد عن تطبيق 

  .هنا ورك منفي والية نيوي جهات اإلصدار الموثوقةوإطار  -ى الدولة ومتوفر بأكثر من عشر لغات على مستو
  

  .هناالخاص بوالية نيويورك، قم بزيارة الرابط  assExcelsior Pلتنزيل مخطط 
  

###  
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