
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 31 للنشر فوًرا: 

 
 

بدون وصفة طبية على سكان   COVID-19مليون جهاز فحص لمرض   80الحاكمة هوكول تعلن عن توزيع أكثر من 
   نيويورك

  
، حيث اشترت الوالية أكثر من  2021جهاز فحص إلى أبواب المنازل منذ ديسمبر/كانون األول  81,720,820تم تسليم  

  مليون جهاز فحص في المجموع 100
  

الحاكمة هوكول تحث سكان نيويورك على زيارة واحد من آالف مواقع التطعيم في جميع أنحاء الوالية لالستمرار في  
   COVIDالوقاية من مرض 

 
  

بدون وصفة  COVID-19مليون فحص لمرض  80أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن والية نيويورك وزعت أكثر من 
طبية كجزء من جهود اإلدارة المستمرة في الحفاظ على وقاية سكان نيويورك خالل الجائحة. يتم توفير أجهزة الفحص السريع  

 الوالية. في المنزل بانتظام للمدارس ودور رعاية المسنين في 
  

قالت الحاكمة   الفيروس،" هذا انتشار من والحد  COVID-19  بمرض  اإلصابة حاالت لتحديد  مهمة أداة الفحص جهاز "يظل
على سكان نيويورك، وسنواصل تعزيز   COVID-19مليون جهاز فحص لمرض  80"لقد وزعنا بالفعل أكثر من  هوكول.

  استعدادنا للمستقبل، والحفاظ على أمان مجتمعاتنا، والمضي قدًما بأمان خالل هذا الوباء."

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

سكان نيويورك على الحصول على المطعوم والجرعة المعززة كأفضل طريقة للحماية من هوكول والمفوضان باسيت و براي 
مفتوحة ويتم تشجيع سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم   مواقع اللقاحات المجانية في الوالية(. تظل COVID-19مرض )

( CDCعاًما أو أكثر على الحصول على جرعة معززة ثانية وفقًا لتوجيهات مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ) 50
   التي تم توسيعها مؤخًرا.

  
"الحاكمة هوكول ووزارة الصحة بالوالية وأنا نواصل حث جميع   :قالت مفوضة وزارة الصحة الدكتورة ماري ت. باسيت

بما في ذلك بعد السفر أو  -سكان نيويورك على الخضوع للفحص عندما ال يشعرون بصحة جيدة أو يحتمل تعرضهم لإلصابة 
واالتصال بمقدم الرعاية الصحية فوًرا بعد االختبار اإليجابي لمناقشة األهلية للعالجات. يجب على   -اث التواجد في األحد 

األولية والحصول على جرعات معززة عندما يكونون مؤهلين،  COVID-19سكان نيويورك أيًضا إكمال سلسلة لقاحات 
   الدخول إلى المستشفى." ألن التطعيم ال يزال أفضل طريقة للوقاية من األمراض الخطيرة و

  
"تمتلك نيويورك واحدة من أقوى شبكات توزيع أدوات  قال جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ:

الفحص في البالد بفضل قيادة الحاكمة هوكول. هذا إنجاز مهم حققه الموظفون عبر اإلدارة التي تعمل على مدار الساعة لتقديم 
   ن نيويورك."أجهزة الفحص نيابة عن سكان نيويورك. معًا، نعمل على الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سالمة سكا

  
جهاز فحص في جميع أنحاء نيويورك على المدارس ودور رعاية  81,720,820تم توزيع  األول، ديسمبر/كانون أواخر منذ 

المسنين ومرافق رعاية الكبار والحكومات المحلية وبعض المنظمات غير الربحية لتوزيعها على نطاق أوسع، وعلى هيئة  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5e16e3c276b044306beb08da431d1550%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896089438211290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1uyEktT%2FCjFstgIcoKo%2FkqeoTAO2MzcKUEFsDeFUpfg%3D&reserved=0


مليون جهاز فحص   100طعام مختلفة. أعلنت الحاكمة هوكول سابقًا أنه تم شراء أكثر من اإلسكان بمدينة نيويورك وبنوك 
  .COVID-19منزلي في جميع أنحاء الوالية لتحديد حاالت اإلصابة الجديدة والحد من انتشار  

  
مليون جهاز فحص للمساعدة في االستعداد  20مليون 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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