
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 3/ 17 للنشر فوًرا: 

 
 

( في جميع أنحاء الوالية من  COVID-19) 19-مليون اختبار لمرض كوفيد  20الحاكمة هوكول تعلن عن نشر أكثر من 
  ولغاية فصل الربيع إلسناد جهود االستعداد المتواصلة

  
سيتم توزيع االختبارات على دور التمريض ومرافق رعاية البالغين والمدارس ومساكن سلطة إسكان مدينة نيويورك 

(New York City Housing Authority, NYCHA  ومراكز كبار السن وبنوك الطعام والمسؤولين المنتخبين )
  للمجتمعات المحلية

  
مليون   90مليون اختبار سابقاً في جميع أنحاء الوالية في األشهر األخيرة وتم شراء أكثر من   54وقد تم توزيع أكثر من 

  اختبار حتى اآلن
  

  مليون اختبار  20ستنشئ الوالية مخزوًنا احتياطيًا لما ال يقل عن 
  
  

بدون وصفة طبية في جميع أنحاء  19-ون اختبار كوفيدملي 20أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه سيتم توزيع أكثر من 
  الوالية من اآلن ولغاية فصل الربيع لتعزيز جهود االستعداد المتواصلة في والية نيويورك.

  
- "كما رأينا طوال فترة الجائحة تعد أجهزة الفحص أداة حاسمة في المعركة لوقف انتشار مرض كوفيد قالت الحاكمة هوكول،

ومنع مخالطة لآلخرين. في حين تبقى األرقام لدينا منخفضة فقد حان الوقت لتكثيف توزيع االختبارات وبناء مخزوننا   19
  لمضي قدًما بأمان خالل هذه الجائحة." حتى نتمكن من تعزيز استعدادنا للمستقبل لحماية مجتمعاتنا وا

  
ستستمر الوالية في توفير مجموعات أجهزة الفحص التي ال تستلزم وصفة طبية لدور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين  

ت والمدارس وستشترك مع المسؤولين المنتخبين لتوزيعها المستمر على الجمهور خالل األشهر القليلة المقبلة لتحديد حاال
  والحفاظ على أمان سكان نيويورك. 19-اإلصابة الجديدة بمرض كوفيد

  

لم تعد مدينة  ويتضمن هذا مليون جهاز فحص للمدارس خارج مدينة نيويورك كل أسبوعين حتى نهاية العام الدراسي.
أجهزة الفحص المنزلية أنها   أثبتت نيويورك تتلقى توزيعات من الوالية ألن لديها أجهزة فحص كافية الستخدامها خالل العام.

حالة إيجابية بين  15,000أداة ال تقدر بثمن لتحديد حاالت اإلصابة وحماية مجتمعاتنا؛ فقد تمكنت من اكتشاف ما ال يقل عن 
  الطالب والموظفين في األسبوع الذي تلى عطلة الشتاء وحدها.

  
وإضافة إلى هذه التوزيعات المستمرة تعمل الوالية على زيادة نقاط التوزيع أجهزة الفحص. ستشترك الوالية مع رؤساء 
البلديات والمديرين التنفيذيين للمقاطعات وأعضاء الكونغرس ورؤساء األحياء والمشرعين بالوالية عبر نيويورك لزيادة  

مليون جهاز فحص على المستأجرين لدى سلطة   1.74ق الوالية توزيع وستنس الوصول إلى االختبارات لعامة الناس.
جهاز فحص إضافي   500,000اإلسكان بمدينة نيويورك وهو ما يكفي لتلقي كل أسرة أربعة أجهزة فحص. سيتم توفير 

  لمختلف بنوك الطعام والمراكز الكبرى في جميع أنحاء الوالية بناًء على الطلب.
  



، حددت الحاكمة هوكول وفريقها الحاجة إلى تأمين مجموعات اختبار  2021ميكرون في أواخر عام قبيل اندالع موجة أو
بدون وصفة طبية لمكافحة موجة أوميكرون وتوفير توزيعات منتظمة لعامة الناس وإعطاء األولوية للمدارس ومرافق رعاية  

  البالغين في جميع أنحاء الوالية.
  

مليون   30ليون جهاز فحص في جميع أنحاء نيويورك منذ بداية العام بما في ذلك ما يقرب من م 54تم بالفعل توزيع أكثر من 
ماليين جهاز فحص   10مليون اختبار لدور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين وأكثر من   12.5جهاز فحص للمدارس و 

مليون جهاز فحص سريع   90أعقاب شراء أكثر من   تأتي جهود التوزيع في للمسؤولين المحليين للتوزيع العام في مجتمعاتهم.
  في األشهر األخيرة.

  
مليون جهاز فحص للمساعدة في االستعداد   20مليون جهاز فحص تم شراؤها، تم تخزين ما يقرب من  90ومن بين أكثر من 

  ألي موجات محتملة في االرتفاع في وقت الحق من هذا العام.
  

"أوصلت الحاكمة هوكول هذا الشتاء أجهزة فحص   ات الطوارئ واألمن الداخلي بالوالية،قالت جاكي براي مفوضة قسم خدم
إلى سكان نيويورك لمكافحة موجة أوميكرون. ساعدت هذه األجهزة في الحفاظ على سالمتنا جميعًا من خالل تحديد الحاالت 

اصل فريقنا في قسم خدمات الطوارئ  مبكًرا حتى يتمكن سكان نيويورك من اتخاذ إجراءات لوقف انتشار المرض. سيو
( توزيع Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSESواألمن الداخلي )

الماليين من أجهزة الفحص اإلضافية إلى سكان نيويورك هذا الربيع لمساعدتنا في تحديد اإلصابات المستقبلية ووقف انتقال  
  العدوى مبكًرا والحفاظ على مخزون الوالية من هذه األداة األساسية في حالة حدوث موجات مستقبلية." 

  

"لقد كانت أجهزة الفحص أداة حاسمة للحد من انتشار مرض   بالوالية،قالت الدكتورة ماري تي باسيت مفوضة الصحة 
وتواصل الوالية العمل المهم المتمثل في على إيصال أجهزة الفحص إلى سكان نيويورك. كان توزيع أجهزة  19-كوفيد

ساعدة الفصول  الفحص السريعة السمة المميزة لخطة موجة الشتاء التي وضعتها الحاكمة هوكول وتستمر الفحوصات في م
الدراسية وأماكن العمل والمجتمعات المعرضة لمخاطر متزايدة على البقاء بصحة جيدة وآمنة. إذا تعرض سكان نيويورك إلى 

أو عانوا من أعراض أو سافروا مؤخًرا فيجب عليهم االستفادة من هذه الفحوصات المنزلية المجانية التي يتم   19-كوفيد
  بفضل العمل الجاد لشركائنا في قسم األمن الداخلي بوالية نيويورك و خدمات الطوارئ."  توزيعها على مستوى الوالية

  
، "إن أجهزة الفحص هي أدوات أساسية في معركتنا ضد  كوزينز-قالت زعيمة األغلبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت

دة في حماية مجتمعاتنا. بينما نواصل اتخاذ  وأشكر الحاكمة هوكول على توفير هذا المورد الحيوي للمساع 19-مرض كوفيد
خطوات الستئناف الحياة في ظل ظروف طبيعية جديدة ودفع نيويورك إلى األمام أشجع الناس على االستفادة من هذه الموارد  

  المتاحة بما في ذلك المطاعيم والجرعات المعززة." 
حص إلى بعض الفئات السكانية األكثر تعرًضا للخطر "من خالل شحن أجهزة الف قال إريك آدامز عمدة مدينة نيويورك، 

تساعد الحاكمة هوكول في ضمان استمرار وصول سكان نيويورك األكثر ضعفًا إلى أدوات البقاء بصحة جيدة. ستكمل هذه 
عدنا على  االختبارات اإلضافية مئات اآلالف من أجهزة الفحص التي وزعتها المدينة مما يحافظ على مدينة نيويورك آمنة ويسا

إعادة فتحها بالكامل. تعد الشراكة مع جميع مستويات الحكومة جزًءا مهًما من استعدادنا لمواجهة األوبئة وأنا ممتن للحاكمة 
  على شراكتها المستمرة." 

  
"يعد توسيع الوصول إلى أجهزة الفحص  قال ستيفن جيه أكواريو المدير التنفيذي لجمعية المقاطعات في والية نيويورك، 

.  19-التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية جزًءا أساسيًا من استراتيجيتنا للعودة إلى الحياة الطبيعية خالل حقبة كوفيد
فإن الفحص هو أداة أخرى مهمة لمنع انتشار العدوى  19-قة للحماية من مرض كوفيدفي حين أن التطعيم ال يزال أفضل طري

حتى نتمكن من العودة بأمان إلى العمل والمدرسة واألنشطة االجتماعية. نثني على الحاكمة هوكول الستمرارها في قيادة  
التي يحتاجونها للحفاظ على سالمتهم والية نيويورك خالل هذه المرحلة الجديدة من الجائحة وتزويد سكاننا باألدوات 

  ومجتمعاتهم." 
  

"يقدر مؤتمر رؤساء بلديات والية نيويورك   قال بيتر أ. باينز المدير التنفيذي لمؤتمر رؤساء بلديات والية نيويورك،
(New York State Conference of Mayors, NYCOM  حقًا الحاكمة هوكول التي تقود هذه الشراكة االستباقية )
ع قادة الحكومات المحلية في جميع أنحاء نيويورك. تعمل تدابير الصحة العامة مثل هذا التوسع في نشر أجهزة الفحص  م



بشكل أفضل عندما يتم إجراؤها بطريقة منسقة مع البلديات ألنها الحكومات األقرب إلى الناس. سيستمر رؤساء البلديات في 
  طرق التي من شأنها حماية صحة سكان نيويورك." العمل جنبًا إلى جنب مع الحاكمة بجميع ال

  
"على الرغم من التقدم الهائل الذي أحرزته نيويورك لخفض معدل حاالت  قال أدريان آدامز رئيس مجلس مدينة نيويورك،

وزيادة الحصول على المطاعيم ما زلنا في خضم جائحة عالمية ويجب أن نستمر التخاذ  19-اإلصابة بفيروس كوفيد
تياطات الالزمة لضمان بقاء مجتمعاتنا بصحة جيدة. وأجهزة الفحص من بين الموارد التي يجب أن نستمر في االستثمار  االح

فيها والتي تسمح بحماية سكان نيويورك من خالل تحديد الحاالت اإليجابية. أشكر الحاكمة هوكول على قيادتها في التركيز 
  يورك." على توزيع أجهزة الفحص في كافة أنحاء نيو

  
"بعد مرور عامين على هذه الجائحة،نعلم مدى أهمية أجهزة الفحص لوقف انتشارها   قال كارل هيستي رئيس الجمعية،

وحماية أنفسنا وأصدقائنا وعائلتنا وأحبائنا. وفي حين أن الحاالت هنا في نيويورك منخفضة فإن أجهزة الفحص هذه ستساعد  
  للمستقبل."  -وفئات السكان األكثر ضعفًا  -في ضمان استعداد مجتمعاتنا 

  
"إن توفير عدد متزايد من أجهزة الفحص المنزلية في المساكن التي تطورها  ال ستيفن سيمبروويتز عضو الجمعية،ق 
(NYCHA  سيعني أن العائالت العاملة المشغولة وكبار السن سيستمرون في الوصول بسهولة إلى هذه االختبارات )

ان دون إضاعة الوقت أو الجهد. وأنا أُثني على الحاكمة  وسيكونون أيضاً قادرون على الحفاظ على أنفسهم ومجتمعهم بأم
  هوكول إلعطاء األولوية لتوزيع أجهزة الفحص تلك كجزء مهم تعافي واليتنا من كوفيد." 
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