
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 7/ 19 للنشر فوًرا: 

 
 

  من الحكومة الفيدرالية  2Bالحاكمة هوكول تعلن عن أحدث توزيع للقاح جدري القرود بعد مخصص 
  

  يجب على جميع سكان نيويورك التعرف على جدري القرود لحماية أنفسهم ومنع انتشار المرض
  

 health.ny.gov/monkeypox تفضل بزيارة 
  

  " باإلسبانيةMONKEYPOXESPأو " 81336"برسالة نصية إلى MONKEYPOXأرسل "
  
  

  جينيوس لقاح توزيع عن نيويورك، بوالية الصحة وزارة مع جنب إلى جنبًا  اليوم، هوكول كاثي الحاكمة أعلنت
(JYNNEOS) مدينة  ستتلقى الفيدرالية. الحكومة من نيويورك لوالية إضافية جرعة 8,822 تخصيص بعد   نيويورك، في  

  رالية.الفيد  الحكومة من مباشرة جرعة 23,963 البالغ مخصصها نيويورك
  

"أود أن أشكر الرئيس بايدن   قالت الحاكمة هوكول. "ال تزال نيويورك تواجه عدًدا غير متناسب من حاالت جدري القرود،"
بينما ال يزال اإلمداد الوطني محدوًدا،  والدكتور جها ومسؤولي اإلدارة اآلخرين على شراكتهم لتأمين لقاحات إضافية لواليتنا.

سنواصل جهودنا لمواجهة هذا التفشي باإللحاح الالزم لضمان حصول نيويورك على حصتها العادلة من اللقاحات وحماية  
  " نا األكثر ضعفًا.مجتمعات

  
 2,000 مجموعه ما (NYSDOH) نيويورك بوالية الصحة وزارة خصصت "(، 2B)" اللقاح توزيع من المرحلة هذه في

 مخصصات باقي  توزيع سيتم  المنطقة. في  المركزة الحاالت من الكبير للعدد نظًرا نيويورك، لمدينة جرعاتها من جرعة
 الوصول على والقدرة  نيويورك، مدينة  من والقرب مناطقهم،  في القرود  جدري  حاالت عدد  على بناء المقاطعات على الوالية

  ذات اللقاح سلسلة  من أولى كجرعة  المخصص هذا من الجرعات جميع  بإعطاء يوصى  للقاح. نالمؤهلي نيويورك سكان إلى
 لضمان القادمة واألشهر  األسابيع  في اللقاحات من المزيد  المتوقع من محدودة، تزال  ال اللقاح إمدادات أن مع الجرعتين.

  كامل. لبشك  محصنين اعتبارهما ليتم الالزمتين الجرعتين على نيويورك سكان حصول
  

"نواصل العمل مع شركائنا الفيدراليين للدفاع عن إمداد اللقاح الذي  قالت مفوضة وزارة الصحة الدكتورة ماري ت. باسيت:
تحتاجه نيويورك ألننا نضمن لمقدمي الرعاية الصحية في نيويورك واإلدارات الصحية بالمقاطعات المحلية التوجيه والموارد  

  -يحتاجون إليها. يجب أن يظل سكان نيويورك على اطالع بشأن جدري القرود، بما في ذلك األعراض والبنية التحتية التي 
ف   -مثل الطفح الجلدي الشائع  وكيفية انتشار الفيروس، وما يجب القيام به بعد التعرض. إذا كنت تعاني من طفح جلدي، فتعرَّ

  لصحية."على العالج على موقعنا اإللكتروني واتصل بمقدم الرعاية ا
  

( بالتوزيع العادل للقاح، وكما فعلت منذ المرحلة األولى، تظل األهلية NYSDOHتلتزم وزارة الصحة بوالية نيويورك )
مركزة على األفراد المعروف أو المحتمل تعرضهم في المناطق التي بها أكبر عدد من الحاالت. وفقًا لتوجيهات مراكز  

جدري القرود  ( بخصوص مرضPEP( التي تقدم المشورة الالحقة للتعرض )CDCمكافحة األمراض والوقاية منها )
الحالي، تُعطى األولوية لمن تعرضوا بالفعل أو من المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للمرض من مخصص الوالية حسب  

  المقاطعة.
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  اآلتي: النحو على نيويورك سكان األهلية تشمل
  

  الماضية. يوًما 14الـ خالل القرود  لجدري مؤخًرا تعرضوا الذين األفراد  •

 المثليين مجتمع أفراد  ذلك في بما  كبير، حد  إلى القرود  جدري  لمرض التعرض لخطر مؤخًرا تعرضًوا الذين األفراد  •
  الذين رجالال من األخرى  والمجتمعات للجنس المطابقين وغير جنسيًا والمتحولين الجنسية الميول ومزدوجي
  التي المناطق في  يوًما 14 آخر  في  بالمالمسة أو حميم بشكل اآلخرين خالطوا والذين الرجال مع الجنس يمارسون

  القرود. جدري فيها  ينتشر

 الرجال ذلك في بما القرود، جدري  نشاط من  يعاني اجتماعية شبكة  في  ما لشخص  مباشر  بشكل المخالطين األفراد  •
  رقمي تطبيق أو اإلنترنت على ويب موقع خالل من  لهم  بشركاء  يلتقون والذين رجال مع الجنس يمارسون الذين

  الحفالت. أو  الحانات مثل اجتماعي،  حدث أو )"التطبيق"(

  

 1,800و ناسو، مقاطعة في 1,000 توزيع سيتم الفيدرالية، الحكومة من نيويورك لوالية مخصصة جرعة 8,822 بين من
  في 300و مونرو، مقاطعة في 600و إيري، مقاطعة في 600و ويستشستر، مقاطعة في  2,600و سوفولك، مقاطعة في

  المحجوزة ساراتوجا لمقاطعة مخصصة جرعة 300 لأص من جرعة 100 أخذ  سيتم أنه من الرغم على  - ساراتوجا مقاطعة
 للتو أعلنت التي ألباني،  مقاطعة  ستتلقى  "(.2A"  المرحلة )من (NYSDOH)  نيويورك بوالية الصحة وزارة قبل من  سابقًا
  نيويورك. لمدينة جرعة 2,000 تخصيص  وسيتم جرعة 40  فيها، حالة أول

  
( حملة توعية عامة شاملة لتعميم معلومات  NYSDOHباإلضافة إلى توزيع اللقاح، أطلقت وزارة الصحة بوالية نيويورك )

اإلعالنات الرقمية المدفوعة للوصول إلى الرجال الذين يمارسون  جدري القرود مباشرة على سكان نيويورك. يشمل ذلك
ألحدث المعلومات عن جدري القرود. يحتوي موقع الويب على مواد مجانية   مخصص ويب  موقعالجنس مع الرجال وإنشاء 

يمكن تنزيلها، بما في ذلك بطاقة المعلومات الموجزة وبطاقة المعلومات والنشرات والملصقات المتوفرة باللغتين اإلنجليزية  
( مبادرة جديدة  NYSDOHلقت الحاكمة هوكول ووزارة الصحة بوالية نيويورك ) \في األسبوع الماضي فقط، أواإلسبانية. 

للرسائل النصية القصيرة للحصول على معلومات لسكان نيويورك حول جدري القرود، بما في ذلك القدرة على االشتراك في  
  الرعاية في أماكن تواجد سكان نيويورك.الرسائل المستندة إلى الموقع والتي قد تشمل توافر اللقاح و

  
  الناس. بين قرب عن الجسدية  المخالطة خالل  من األول المقام  في   ينتشر والذي القرود، بجدري شخص  أي يُصاب  أن يمكن
  تشير  الرجال. مع الجنس يمارسون الذين الرجال ذلك في بما  غيرهم، من أكثر السكان بعض يتأثر  الحالي، التفشي  على  بناءً 

  في ضعف  من يعانون والذين نيويورك، سكان من السن كبار أن العالم حول السابقة التفشي حاالت من المستمدة المعلومات
  الوخيمة. النتائج لخطر عرضة أكثر يكونون قد  سنوات 8 سن دون واألطفال والحوامل،  المناعة، جهاز

  
  مجتمعاتهم:   في القرود  جدري انتشار  ومنع أنفسهم  حماية نيويورك سكان لجميع يمكن

  

  القرود. جدري ألعراض  مطابقة أخرى  أعراض أو جلدي  طفح لديهم كان إذا عما الجنسيين الشركاء اسأل •

  القرود. بجدري مرتبطة أخرى أعراض أو جلدي بطفح مصاب شخص بشرة مالمسة  تجنب •

 حول منطقتك في المحلية الصحة  مديرية وراجع األعراض،  ظهور أو التعرض بعد  الصحية الرعاية بمقدم اتصل •
  اللقاح. أهلية

  أسابيع، أربعة بفاصل  ،الجرعتين كلتا (JYNNEOS)  جينيوس لقاح يتلقون الذين  نيويورك سكان  يتلقى أن يجب •
  الثانية. الجرعة من أسبوعين بعد  بالكامل، التطعيم يتم  حتى  والحذر الحيطة يتخذوا وأن

 إذا المنزل. في العزلة فالتزم القرود، بجدري إصابتك احتمال في الصحية  الرعاية مقدم أو أنت اشتبهت إذا •
  األليفة.  يواناتوالح األسرة أفراد  باقي  عن منفصلة منطقة في  فابق استطعت،

  ومراكز (NYSDOH) نيويورك بوالية الصحة وزارة ذلك في بما  المرموقة، الصحية المعلومات مصادر تابع •
  منطقتك. في  المحلية الصحة ومديرية (CDC) منها والوقاية األمراض مكافحة
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 أو 81336 إلى "MONKEYPOX" إرسال طريق ن النصية الرسائل حملة في  االشتراك نيويورك لسكان يمكن
"MONKEYPOXESP" لالشتراك بهم الخاص البريدي الرمز  تقديم من نيويورك سكان سيتمكن باإلسبانية. للنصوص  

  ذلك. اختاروا إذا الموقع، إلى المستندة الرسائل في
  

  .health.ny.gov/monkeypox حول جدري القرود، تفضل بزيارة لمزيد من المعلومات
  

  المخصصوعن  هنا نيويورك لوالية الفدرالية الحكومة من  للقاح مخصص أول يمكن لسكان نيويورك معرفة المزيد عن
  .هنا  "(2A)" الثاني

  
###  
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