
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 4/ 8 للنشر فوًرا: 

 
 

( على سكان  COVID-19مليون فحص بدون وصفة طبية لمرض ) 70الحاكمة هوكول تعلن عن توزيع أكثر من 
  نيويورك في األشهر األخيرة

  
مليون اختبار    100، حيث اشترت الوالية أكثر من 2021فحص إلى أبواب المنازل منذ ديسمبر  71,331,202تم إيصال 

   في المجموع
  

  توفر الوالية فحوصات وكمامات إضافية لمنطقة وسط نيويورك للتعامل مع معدل الحاالت األعلى من المتوسط
  

التابعة للوالية الستمرار حمايتهم  14طعيم المجانية البلغ عددها الحاكمة هوكول تحث سكان نيويورك على زيارة مواقع الت
  (COVIDضد )

  
  

( حتى  COVID-19مليون فحص بدون وصفة طبية لمرض ) 70أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه تم توزيع أكثر من 
اآلن من قبل والية نيويورك كجزء من جهود اإلدارة المستمرة للحفاظ على سكان نيويورك محميين لحين انتهاء الجائحة. يتم  

تقديم الفحوصات المنزلية السريعة بانتظام على المدارس ودور رعاية المسنين في جميع أنحاء الوالية ووزعت الوالية مؤخًرا 
وبدافع الحذر الشديد، قدمت الوالية   ى المسؤولين المنتخبين لتقديمها للجمهور دون أي تكلفة.مليون فحص عل  2.8أكثر من 

من أقنعة الوجه عالية الجودة مباشرة إلى المقاطعات  59,000عدة آالف من مجموعات الفحوصات اإلضافية باإلضافة إلى 
  في منطقة وسط نيويورك.

  
ومنع  COVID-19وعات أدوات االختبار أداة حاسمة في مكافحة انتشار مرض "كما رأينا طوال فترة الجائحة، تعد مجم

بدون وصفة طبية   مليون فحص 70أنا فخورة بأن أعلن أننا وزعنا اليوم أكثر من "  قالت الحاكمة هوكول. انتقاله لآلخرين،" 
على جميع سكان نيويورك، وأود أن أشكر موظفي الوالية المتفانين الذين يعملون ليل نهار لمكافحة  COVID-19لمرض )

المنزلية وبناء مخزوننا حتى   سنواصل تركيز جهودنا على توزيع الفحوصات هذا الفيروس والحفاظ على مجتمعاتنا آمنة.
  نتمكن من تعزيز استعدادنا للمستقبل ومواصلة المضي قدًما بأمان خالل هذه الجائحة." 

  
(، تحث الحاكمة COVIDبينما يستمر االختبار في المنزل في لعب دور مهم في تحديد الحاالت والحد من انتشار فيروس )

ك على الحصول على المطعوم والجرعة المعززة كأفضل طريقة للحماية من  هوكول والمفوضان باسيت و براي سكان نيويور
مفتوحة ويتم تشجيع سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم   مواقع اللقاح المجانية التابعة للوالية (. تبقى COVID-19مرض )

عاًما فأكثر على الحصول على جرعة معززة ثانية وفقًا لتوجيهات مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها  50
(Centers for Disease Control, CDCالموسعة ال ).تي صدرت مؤخًرا   
  

( المنزلية متاحة اآلن على نطاق  COVID-19"فحوصات مرض )قالت الدكتورة ماري تي باسيت مفوضة وزارة الصحة، 
( الخاصة بك وخصوصاً ونحن تشهد زيادة العدوى.  COVID-19واسع وتوفر معلومات في الوقت الفعلي بخصوص حالة )

يجب على األشخاص الذين ثبتت إصابتهم االلتزام بالعزل وبالنسبة ألولئك الذين تظهر عليهم األعراض يجب عليهم طلب  
اللقاح  المشورة الطبية للعالج في أسرع وقت ممكن. نحن نعمل على جميع أدوات الوقاية متوفرة لدينا بسهولة. باإلضافة إلى 

  والجرعات المعززة، وضعنا الماليين من أجهزة الفحص في أيدي سكان نيويورك." 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C012b3f766fc44fde1ca108da195baa16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637850178735740659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jK0%2BQuTahkhLeCaZdV2ja63M24XkU68mgdKQrVDyNCQ%3D&reserved=0


"يبقى الفحص والمطعوم أفضل طريقة لحمايتك أنت قالت جاكي براي مفوضة قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ، 
ن نستمر في إيصال الفحوصات  (. من المهم للغاية أن نظل يقظين في األشهر المقبلة وأCOVID-19وأحبائك من مرض )

المنزلية إلى سكان نيويورك للمساعدة في الحفاظ على المجتمعات آمنة. سنستمر في مساعدة الحكومات المحلية وستساعدنا 
   هذه الشراكات المهمة في التغلب على هذه الجائحة معًا." 

  
يورك على المدارس ودور رعاية المسنين ومرافق اختباًرا في جميع أنحاء نيو   71,331,202منذ أواخر ديسمبر، تم توزيع 

رعاية البالغين والحكومات المحلية وبعض المنظمات غير الربحية لتوزيعها على نطاق أوسع ومؤخراً على هيئة اإلسكان 
مليون فحص منزلي حتى   100بمدينة نيويورك وبنوك طعام مختلفة. أعلنت الحاكمة هوكول سابقًا أنه تم شراء أكثر من  

مليونًا من هذه الفحوصات طوال فترة الربيع لضمان استعداد مجتمعات نيويورك لتحديد   20آلن، وسيتم توزيع أكثر من ا
 (.  COVID-19الحاالت الجديدة والحد من انتشار مرض )

  
وات ، حددت الحاكمة هوكول وفريقها الحاجة إلى تأمين مجموعات أد2021قبيل انتشار موجة أوميكرون في أواخر عام 

اختبار بدون وصفة طبية لمكافحة موجة أوميكرون وتوفير توزيعات منتظمة لعامة الناس وإعطاء األولوية للمدارس ومرافق  
  رعاية البالغين في جميع أنحاء الوالية.

  
مليون جهاز فحص للمساعدة في االستعداد  23مليون جهاز فحص تم شراؤها، تم تخزين ما يقرب من  100من بين أكثر من 

 ألي موجات ارتفاع محتملة في وقت الحق من هذا العام.  
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