
 
 الحاكمة كاثي هوكول   27/2/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  مارس  2في المدارس اعتباًرا من  الحاكمة هوكول تعلن عن خطة إلنهاء متطلب الوالية بشأن الكمامة
  

  اهنشاهد إيضاح الحاكمة 
  

.  2022مارس  2أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن خطط إلنهاء متطلب الوالية بشأن الكمامة في المدارس اعتباًرا من 
( وبعد التشاور مع COVID-19اتخذت الحاكمة هذا القرار بناء على تحليل العديد من االتجاهات الرئيسية لبيانات مرض )

خبراء الصحة والتعليم، وكذلك أولياء األمور والمعلمين ومديري المدارس. يتبع اإلعالن أيًضا التغييرات األخيرة في 
األمراض لتحديد مستويات المخاطر والنقل في المجتمعات. تظل تدابير المقاييس التي يستخدمها مركز السيطرة على 

  التخفيف األخرى سارية المفعول.
  

"مع تلقي المزيد من سكان نيويورك للتطعيم، واالنخفاض المطرد على مدى األسابيع العديدة الماضية في الحاالت والدخول  
من الوباء. نظًرا للتدابير التي يتخذها سكان نيويورك، يمكننا بثقة  إلى المستشفيات من أوميكرون، ندخل اآلن مرحلة جديدة

"هذه خطوة كبيرة إلى األمام ألطفالنا  قالت الحاكمة هوكول. إزالة متطلبات الكمامة على مستوى الوالية في مدارسنا،" 
لقد وصلنا إلى هذا اإلنجاز  -ا جميعًا ومجتمعاتنا وأنا ممتن للطالب والمعلمين وأولياء األمور لتفانيهم في الحفاظ على سالمتن

  بسبب عملكم الجاّد." 
  

من بين الواليات الكبرى، يوجد في نيويورك أعلى (. COVID-19لقد أحرزت نيويورك تقدًما كبيًرا في مكافحة مرض )
(، وأعلى معدل للمراهقين الذين تم تطعيمهم بالكامل  COVID-19معدل للبالغين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد مرض )

شهدت والية نيويورك   الذين تم تطعيمهم بالكامل. 11-5(، وثاني أعلى معدل لألطفال بعمر  COVID-19ضد مرض )
( منذ ذروة أوميكرون، واتجاًها تنازليًا مستمًرا في حاالت  COVID-19بالمائة في حاالت مرض ) 98بنسبة انخفاًضا 

   يوًما على التوالي. 51اإلصابة لمدة 
  

( إلى مستويات لم نشهدها منذ ما قبل عودة الطالب من العطلة الصيفية؛  COVIDانخفض عدد األطفال المصابين بفيروس )
حالة في بداية العام الدراسي. انخفضت حاالت إدخال   832أيام البالغ  7حالة مقارنة بمتوسط  229باألمس تم اإلبالغ عن 

  بالمائة منذ ذروة أوميكرون. 80األطفال إلى المستشفيات بحوالي 
  

مليون   4.8. سيتم إرسال مليون اختبار إلى المدارس ليأخذها األطفال إلى منازلهم 4.8لشتاء، تم إرسال قبل عطلة منتصف ا
مليون   20.8اختبار إضافي هذا األسبوع للطالب ألخذها إلى المنزل عند عودتهم إلى المدرسة. في المجموع، تم توزيع 

#، حيث VaxForKidsموقعًا من مواقع  261شأت الوالية على مدار األسابيع الستة الماضية، أن اختبار على المدارس.
جلبت اللقاح مباشرة إلى أسر نيويورك لمساعدة اآلباء واألوصياء على تطعيم أطفالهم المؤهلين وإعطائهم الجرعات  

  المعززة.
  

"بفضل العمل الجاد لسكان نيويورك، يمكننا اليوم إلغاء متطلبات  قالت مفوضة الصحة بالوالية، الدكتورة ماري تي باسيت:
الية للمدارس. كما قالت الحاكمة هوكول، سنظل يقظين مع تقدم نيويورك إلى األمام، وسيواصل  الكمامة على مستوى الو

فريقنا في وزارة الصحة مراقبة البيانات وتطوير أنظمة مراقبة اإلنذار المبكر مثل مراقبة مياه الصرف الصحي. نواصل  
ركائنا في التعليم على مستوى الوالية لضمان  حث جميع سكان نيويورك على التطعيم والحصول على الدعم، وسنعمل مع ش

  حصول مدارسنا ومعلمينا وطالبنا على الدعم الذي يحتاجونه للحفاظ على فصولنا الدراسية سليمة وآمنة." 
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بالعمل معًا، نتطلع إلى الحفاظ على مدارسنا آمنة أشكر الحاكمة على قيادتها. "  قالت مفوضة التعليم د. بيتي ايه. روزا:
  للطالب والمعلمين." 
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