
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 2/ 9 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن مجموعة أدوات الشتاء لمرحلة جديدة من االستجابة للفيروس: تحافظ على ديمومة العمل في  
  نيويورك والتقدم إلى األمام

  
فبراير،   10سيتم االستغناء عن متطلب ارتداء الكمامة أو اللقاح داخل المؤسسات التجارية على مستوى الوالية اعتباًرا من  

  ويبقى المتطلب اختياريًا للشركات والحكومات المحلية والمقاطعات
  

  سوف تبقى الكمامات مطلوبة في المستشفيات ودور رعاية المسنين والمالجئ ووسائل النقل والكيانات األخرى ذات الصلة
  

تستمر المتطلبات المتعلقة بالكمامات في المدارس وستتم إعادة تقييمها في أوائل مارس، بعد عطلة منتصف الشتاء بناء 
  على بيانات الصحة العامة

  
( هوكول على COVID-19الرعاىة الصحية وقادة األعمال التجارية والعمل يشيدون باستجابة الحاكمة هوكول لمرض )

  أساس علمي وبناء على األدلة
  

  هناشاهد عرض الحاكمة هوكول 
  

ديدة الهادفة إلى الحفاظ على ديمومة  الجديدة لمرحلة الوباء الج مجموعة أدوات الشتاءأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن 
حماية سكان نيويورك األكثر  العمل في نيويورك والتقدم إلى األمام. تركز مجموعة أدوات الشتاء على خمسة محاور: 

وزيادة التطعيمات والجرعات المعززة، وتعزيز نظام الرعاية الصحية لدينا، وتمكين القادة المحليين، ودعم األفراد   ضعفًا،
  لفترة طويلة. COVIDن يواجهون آثار مرض الذي

  
"بينما نبدأ مرحلة جديدة في استجابتنا لهذا الوباء، فإن أولويتي القصوى هي التأكد من ديمومة األمان والعمل والتقدم إلى  

"أود أن أشكر العاملين في مجال الرعاية الصحية وأصحاب األعمال التجارية   قالت الحاكمة هوكول.األمام في نيويورك،"  
لية كل يوم خالل موجة أوميكرون من خالل ارتداء الكمامات والتطعيم. لكن تجنبًا ألي  وسكان نيويورك الذين تصرفوا بمسؤو

  التباس: بينما نتحرك في االتجاه الصحيح، لم ينته هذا الوباء وتوضح لنا مجموعة أدوات الشتاء الجديدة الطريق إلى األمام." 
  

لكمامة أو تلقي اللقاح داخل المؤسسات التجارية على مستوى أعلنت الحاكمة هوكول أنه سيتم االستغناء عن متطلبات ارتداء ا
لقد  فبراير، وسيُترك للشركات والحكومات المحلية والمقاطعات خيار فرض هذه المتطلبات.  10الوالية اعتباًرا من الخميس 

ية، أداة فعالة لمعالجة  ديسمبر مع ارتفاع الحاالت على مستوى الوال 10كان هذا البروتوكول، وهو إجراء مؤقت تم تنفيذه في 
موجة الشتاء وصعود متحور أوميكرون. مع انخفاض عدد الحاالت واالنخفاض الحاد في حاالت الدخول إلى المستفيات، لم 
تعد هناك حاجة لهذا اإلجراء المؤقت على مستوى الوالية. ستتمكن المقاطعات والمدن واألعمال التجارية من االشتراك في  

  أو اللقاح إذا اختارت ذلك.متطلبات الكمامة 
  

(، وستظل متطلبات الكمامة سارية في بعض األماكن عالية  COVID-19تبقى الكمامات أداة مهمة لمحاربة انتشار مرض )
الكثافة. ستستمر جميع أماكن الرعاية الصحية المندرجة ضمن منظومة وزارة الصحة والوكاالت الحكومية األخرى ذات  

ات. ستكون الكمامات مطلوبة أيًضا في دور رعاية المسنين، ومرافق رعاية الكبار، والمرافق  الصلة في فرض الكمام
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اإلصالحية، ومراكز االحتجاز، ومالجئ المشردين، ومالجئ العنف المنزلي، ومراكز النقل العام والمواصالت، وفي  
  القطارات والطائرات والمطارات وفقًا للوائح الفيدرالية.

  
هوكول أيًضا عن خطط لتقييم متطلبات الكمامة في المدارس في أوائل شهر مارس، لضمان استمرار الطالب   أعلنت الحاكمة

مثل معدل في التعلم شخصيًا وفي الفصل الدراسي. سيعتمد التقييم على بيانات الصحة العامة بما في ذلك المقاييس الرئيسية 
تشفى، ومعدالت التطعيم، واالتجاهات العالمية وإدخال األطفال إلى  مقيم، ومعدالت الدخول إلى المس 100,000الحاالت لكل 

( قبل  K-12المستشفيات. الخطط جارية بالفعل لتوزيع اختبارين لكل طالب من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر )
في غضون ذلك، أوعزت   عطلة منتصف الشتاء، ومواصلة التوزيع في األسبوع التالي عندما يعود الطالب إلى المدرسة.

الحاكمة هوكول إلى وزارة الصحة للعمل على اإلرشادات األولية، مع الحصول على مدخالت من المعلمين وأولياء األمور، 
  للحفاظ على سالمة الطالب والمعلمين.

  
ع بداية مرحلة جديدة من الوباء، كشفت الحاكمة هوكول عن مجموعة أدوات جديدة لفصل الشتاء للمساعدة في الحفاظ على  م

  سالمة سكان نيويورك. تشمل مجموعة األدوات الجهود الرامية إلى:
  

  حماية الفئات األكثر ضعفًا .1
  زيادة الوصول إلى اللقاحات والجرعات المعززة واالختبارات .2

  تعزيز النظام الصحي .3
  تمكين القادة المحليين .4

  على مدى طويل  COVIDدعم سكان نيويورك الذين يواجهون آثار مرض  .5
  

  حماية الفئات األكثر ضعفًا
  

ستستمر والية نيويورك في الحصول على الكمامات واالختبارات وتوزيعها على سكان نيويورك لضمان وصول أولئك الذين  
مليون اختبار على   14.2مليون اختبار. تم توزيع أكثر من  92يحتاجون إليها. يحتوي مخزون االختبار في الوالية على  

مليون   2.4مليون اختباًرا على دور رعاية المسنين، و  4.2تم توزيع  المدارس وسيستمر توزيع االختبارات حسب الحاجة. 
  ماليين اختبار على المقاطعات. 4اختبار لمرافق رعاية/تجمعات الكبار، و 

  
  مليون كمامة على المقاطعات. 5.5مليون كمامة على دور رعاية المسنين و  1.28تم توزيع 

  
  24نين سارية. يجب على الزوار إظهار دليل على وجود اختبار سلبي في غضون ستبقى قواعد الزيارة في دور رعاية المس

  ساعة من زيارتهم وستظل الكمامات مطلوبة.
  

(  K-12ستكون االختبارات متاحة على نطاق واسع للطالب بحيث يمكن للطالب من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر )
  مع اختبارين. العودة إلى المنزل لقضاء عطلة منتصف الشتاء

  
  زيادة الوصول إلى اللقاحات والجرعات المعززة واالختبارات

  
ستظل مواقع التطعيم واالختبار الجماعية في والية نيويورك مفتوحة لضمان حصول جميع سكان نيويورك  •

  المؤهلين على الجرعات األولى والثانية والثالثة ألنفسهم وألطفالهم.
موقعًا جديًدا تم   63# في التوسع مع VaxForKidsيستمر برنامج الوالية المؤقت لحملة تطعيم األطفال  •

موقعًا تم إنشاؤها حتى اآلن. يوفر هذا الجهد اللقاح بشكل مباشر لآلباء واألوصياء  193إنشاؤها اليوم و 
المزارعين لجعل الحصول على   وأطفالهم في المدارس المحلية والمراكز المجتمعية والوجهات مثل أسواق

  اللقاح مناسبًا ومتاًحا للعائالت.

  بيونتك عبر اإلنترنت لألطفال دون سن الخامسة. -تستعد والية نيويورك بنشاط إلدخال لقاح فايزر •
تستمر الجهود التعليمية القوية للوالية للوصول إلى سكان نيويورك بمعلومات جيدة تستند إلى العلم حول   •

د المراسلة  ، والحمالت الرقمية، والوسائط المتعددة، وجهواإلعالنات التقليديةا في ذلك من خالل اللقاح، بم

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqlyWSnJhV8A&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294319836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0wHDzYhP%2FeO78juhW7PHQcSWW5Sd3eTfkutQe%2FXu8Lc%3D&reserved=0


المباشرة من خالل الرسائل النصية القصيرة، والمكالمات اآللية، وإشعارات التنبيع على 
  . Excelsior Passمنصة

والتي تشغلها الوالية مفتوحة لتزويد سكان نيويورك  61البالغ عددها   مواقع االختبارستبقى جميع  •
 (.  COVID-19بالوصول إلى اختبار )

على مستوى الوالية في كل  موقعًا 1,800سيبقى االختبار متاًحا على نطاق واسع أيًضا في أكثر من  •
  منطقة في الوالية.

  
  تعزيز النظام الصحي

  
الحرس  يستمربشأن زيادة المرونة في التوظيف ساري المفعول. وسوف  4األمر التنفيذي لحل مشكالت النقص، سيبقى 

 الوطني في التدريب ليكون قادًرا على العمل في األماكن المطلوبة أيًضا.  
  

عضًوا من المستشفى   20للحاكمة هوكول، نشرت الوالية بالفعل فريقًا طبيًا متخصًصا قوامه  2.0خطة موجة الشتاء كجزء من
عضًوا من جامعة والية نيويورك في والية سيراكيوز،    35ركز مقاطعة إيري الطبي، وفريقًا قوامه العسكري األمريكي في م

فريقًا في مدينة نيويورك، وفريقين طبيين   50فريقًا جديًدا لإلسعاف في مناطق مختلفة في الوالية، بما في ذلك  92و 
  .شفى سترونج ميمولايرمستعضًوا من وزارة الدفاع في 20( قوامهما  MSTsمتخصصين )

  
وميزانية السنة المالية   2022حددت الحاكمة هوكول أيًضا االستثمارات لتعزيز نظام الرعاية الصحية في خطاب الوالية لعام  

مليارات دوالر لتنمية القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بنسبة عشرين بالمائة في خمس  10. سيتم استثمار 2023
  1.6مليارات دوالر في األجور والمكافآت لوقف نزيف موظفي الرعاية الصحية. وسيتم استثمار  4استثمار  سنوات. وسيتم

  مليار دوالر عبر خطة رأس المال.
  

  تمكين القادة المحليين
  

يأتي إعالن الحاكمة هوكول اليوم بعد التشاور مع القادة المحليين حول الخطوات التي تتخذها الوالية لمكافحة مرض 
(COVID-19.)  
  

  على مدى طويل COVIDدعم سكان نيويورك الذين يواجهون آثار مرض 
  

الطويل،   COVIDحول تأثير  دى للخبراءمنت ياستضافت وزارة الصحة بالوالية يوم الخميس الماض •
ل أكثر من  شخص لمشاهدة الجلسات. كان من بين المشاركين أطباء وعلماء اجتماع  2,000وسجَّ

  ومرضى ومناصرون شاركوا تجاربهم وخبراتهم وآرائهم.

بة الوالية  هذه المناقشة، باإلضافة إلى التركيز المستمر والدراسة من قبل الوزارة، ستعمل على تعميم استجا  •
التي ستشمل اعتبارات السياسات والتنظيمات والبرامج لدعم سكان نيويورك الذين يعانون من مرض 

COVID .لفترة طويلة باإلضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية الذين يعتنون بهم  
  

كرون، قامت وزارة "في كل مرحلة من مراحل الوباء، ومنذ ظهور أوميقالت مفوضة وزارة الصحة د. ماري ت. باسيت: 
اليوم، وصلنا إلى نقطة حرجة في  ( استناًدا إلى البيانات. COVID-19الصحة برصد العلوم لتعميم استجابة الوالية لمرض )

معركتنا التي تنتهي عندها صالحية إثبات التطعيم أو متطلبات الكمامات لألعمال التجارية والمطاعم واألماكن العامة المغلقة  
ل  األخرى. مع انحسار موجة الشتاء، يظل التطعيم والجرعة المعززة أمًرا بالغ األهمية لمواصلة التقدم الذي أحرزناه، ويظ

ارتداء الكمامات أمرأ أساسيًا إلبقاء األطفال في المدارس بأمان والحفاظ على سالمة الجميع في وسائل النقل العام وغيرها من  
األماكن المزدحمة. وبينما نواصل تقييم البيانات، تركز الوزارة أيًضا على ضمان توفير الدعم الالزم ألولئك الذين يعانون من 

 يلة." ( لفترة طوCOVIDمرض )
  

"نظًرا ألن حماية الصحة العامة تظل  قال الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس األعمال في والية نيويورك هيذر بريكسيتي: 
المتغيرة   COVIDشاغلنا األول، فإننا نقدر أيًضا جهود الحاكمة لضمان أن تعكس سياسات الوالية مستويات 
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طوال الوباء، اتخذ أصحاب العمل احتياطات السالمة الالزمة واتبعوا إرشادات على مستوى الوالية والمستوى   باستمرار.
مة موظفيهم وعمالئهم. نأمل أن تشجع السياسات الجديدة سكان نيويورك على مواصلة دعم األعمال  الفيدرالي لضمان سال

  التجارية في نيويورك التي ما زالت تتعافى من الوباء." 

  
"نشيد بقرار الحاكمة كاثي هوكول بشأن إلغاء إلزامية الكمامة    قالت رئيسة رابطة المقاطعات بوالية نيويورك مارثا سوربري:

(. يتمتع القادة COVID-19على مستوى الوالية والسماح باتخاذ القرار المحلي فيما يتعلق بتدابير الوقاية من مرض )
أي خطوة  ام.المحليون ومسؤولو الصحة بالتدريب والخبرة في مجال الصحة العامة لضمان صحة وسالمة الجمهور بشكل ع

نحو عودة الحياة إلى طبيعتها هي خطوة جيدة لسكاننا وشركاتنا الذين كافحوا بشدة لحماية بعضهم البعض لما يقرب من 
عامين. نحن نقدر تدابير الصحة العامة للحاكمة هوكول، بما في ذلك االختبارات والتطعيمات ومساعدة إدارة الطوارئ خالل  

التي اتخذتها لمواجهة هذه الموجة دون تنفيذ قيود تجارية أخرى. واآلن نرحب بفرصة إعادة  هذا الوباء، ونقدر الخطوات 
  مكافحة األمراض المعدية إلى المقاطعات." 

  
"سيشجع قرار  :Partnership for New York Cityقالت كاثرين وايلد الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة 

الحاكمة هوكول بشأن السماح بانتهاء صالحيات الكمامة في مكان العمل على عودة الموظفين إلى عملهم وتسريع االنتعاش  
 االقتصادي للمدينة. هذه هي الدعوة الصائبة." 

  
ية الكمامة في الحفاظ  "ساعدت إلزام قال رئيس مجلس تجارة البناء والتشييد في مدينة نيويورك الكبرى، غاري الباربيرا:

على سالمة وصحة الرجال والنساء العاملين في نيويورك خالل أكثر اللحظات التي تتسم بعدم اليقين واألكثر تقلبًا في أزمة  
الصحة العامة. يُعدُّ تخفيف إلزامية الكمامة داخل المؤسسات التجارية عالمة إيجابية على تعافي نيويورك، ألنها نتيجة مباشرة  

( في جميع أنحاء الوالية، ونأمل أن يتراجع الوباء نفسه. نحن ممتنون للحاكمة هوكول  COVID-19فاض حاالت ) النخ
  لقيادتها الحكيمة والثابتة في إدارة نيويورك خالل هذه األوقات المضطربة." 

  
"في  والية نيويورك: ( فيAFL-CIOقال ماريو سيلينتو، رئيس االتحاد األمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية )

ضوء اإلعالن هذا اليوم، نشكر الحاكمة على ضمان أن أصحاب العمل ال يزالون يتحملون مسؤوليات بموجب قانون الوالية، 
 New Yorkبما في ذلك قانون سالمة وصحة الموظفين العموميين وقانون الصحة والحقوق األساسية في والية نيويورك ) 

HERO Act  اللذين ال يزاالن ساريان. تضع هذه القوانين بروتوكوالت السالمة لحماية العمال وعامة الناس. للمضي ،)
قدًما، في غياب إلزامية الكمامة، يجب على أصحاب العمل االستمرار في العمل مع موظفيهم للتأكد من توفير الحماية  

  المناسبة." 
  

"نظًرا ألن حماية الصحة العامة تظل   مطاعم والية نيويورك ميليسا فليشوت:قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لجمعية 
المتغيرة   COVIDشاغلنا األول، فإننا نقدر أيًضا جهود الحاكمة لضمان أن تعكس سياسات الوالية مستويات 

الوالية والمستوى  طوال الوباء، اتخذ أصحاب العمل احتياطات السالمة الالزمة واتبعوا إرشادات على مستوى  باستمرار.
الفيدرالي لضمان سالمة موظفيهم وعمالئهم. نأمل أن تشجع السياسات الجديدة سكان نيويورك على مواصلة دعم األعمال  

  التجارية في نيويورك التي ما زالت تتعافى من الوباء." 

  
"أعطت الحاكمة هوكول على   ونور:قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس البيع بالتجزئة بوالية نيويورك ميليسا أوك

مدار األسابيع العديدة الماضية األولوية لصحة وسالمة سكان نيويورك، مع اإلقرار بأهمية الفاظ على استمرارية االقتصاد  
يُعدُّ إعالن اليوم تطوًرا إيجابيًا لتجار التجزئة في جميع أنحاء ( في الشتاء في نيويورك. COVID-19خالل موجة مرض )

  الوالية وسنواصل التعاون مع الحاكمة في جهود التعافي االقتصادي." 
  

تدعم جمعية مستشفيات نيويورك الكبرى تماًما قرار الحاكمة  قال كينيث راسك، رئيس جمعية مستشفيات نيويورك الكبرى:
( COVIDهوكول بشأن السماح بانتهاء صالحية إلزامبة الكمامة. لحسن الحظ، انخفضت اإلدخاالت إلى المستشفيات مرض )

بشكل كبير في األسابيع األخيرة ونحن متفائلون بأن هذا االتجاه سيستمر، ال سيما مع تلقي المزيد والمزيد من سكان نيويورك  
نشكر الحاكمة على قيادتها المتميزة خالل  للتطعيم. إن العودة إلى أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية هو بالضبط ما نحتاجه.

  وكما هو الحال دائًما، فنحن على استعداد للمساعدة بأي طريقة ضرورية لمكافحة هذا الوباء. هذا الوقت الصعب للغاية،

  



"أؤيد قرار الحاكمة. إنه معقول ومبني على البيانات. حان الوقت اآلن  قال الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة نورثويل هيلث: 
  لمباشرة العمل نحو أسلوب طبيعي بقدر أكبر." 

  
"أدركت الحاكمة هوكول ماس جيه كواتروش االبن، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز مقاطعة إيري الطبي: قال د. تو

بوضوح أن صناعة المطاعم ال يمكن أن تنجو من إغالق آخر، وساعدت إلزامية الكمامة في ضمان إمكانية استمرار تشغيل  
حاالت. اآلن مع استمرار المؤشرات في االتجاه الصحيح وزيادة  أعمالنا لتناول الطعام في األماكن المغلقة حتى مع ارتفاع ال

ثقة المستهلك، ما زلنا نأمل أن تكون هناك أوقات أفضل في المستقبل ويمكننا مواصلة التعافي من أشد أيام الوباء ظلمة. يوازن  
  هذا النهج الُمقاس بين مخاوف الصحة العامة والحاجة إلى إبقاء أبوابنا مفتوحة." 
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