
 
 الحاكمة كاثي هوكول  20/7/2022 للنشر فوًرا:

 
 

( لحماية الصحة العامة ودعم االستجابة المستمرة  COVID-19الحاكمة هوكول تعلن عن مبادرات تأهب جديدة لمرض )
  للجائحة

  
   والية نيويورك تضع "خطة عمل الخريف" للعودة إلى المدارس والزيادات الموسمية للجائحة

  
   (COVID-19تم إصدار طلب تقديم العروض للمراجعة المستقلة الالحقة الستجابة الوالية لجائحة )

  
  

( لحماية الصحة العامة ودعم استجابة  COVID-19أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن مبادرات تأهب جديدة لمرض )
والية نيويورك المستمرة للجائحة. أعلنت الحاكمة هوكول أن الوالية تعمل عن كثب مع خبراء الصحة العامة لصياغة خطة  

( في وقت الحق من هذا  COVID-19ي أعداد المصابين بمرض )عمل الخريف للتصدي الحتمال حدوث زيادات موسمية ف
العام إضافة إلى استراتيجيات للسماح للطالب بالعودة بأمان إلى المدرسة هذا الخريف. أعلنت الحاكمة هوكول أيًضا عن  

وتحديد ما ( COVID-19إصدار طلب تقديم عروض إلجراء مراجعة مستقلة بعد اإلجراء لتقييم استجابة الوالية لجائحة )
 نجح وما لم ينجح ويكون بمثابة دليل لجميع الحكومات المحلية التي تخطط لجهود االستجابة للطوارئ.  

  
"منذ اليوم األول، كانت أولويتي القصوى هي الحفاظ على سالمة سكان نيويورك خاصة وأننا نعطي   قالت الحاكمة هوكول،

"يعمل فريقي على مدار الساعة لتعزيز استعدادنا لمواجهة زيادات أعداد الجائحة  األولوية للخروج من هذه الجائحة بأمان." 
في المستقبل وحاالت الطوارئ الصحية العامة األخرى ذات الصلة على المدى القصير والطويل. لقد أحرزنا تقدًما حقيقيًا في 

 ورك أقوى من أي وقت مضى." ( وما زلنا يقظين في التأكد من ظهور والية نيويCOVID-19معركتنا ضد مرض )
  

"مع تقدم الجائحة واستمرارها في التغير يجب أن نظل يقظين وأن نكون مستعدين  قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو،
لسالالت جديدة عند ظهورها. ومع عودة الطالب إلى الفصول الدراسية في المدارس في الخريف نحتاج إلى وضع خطة  

  المستقبلية." للتعامل مع المتحورات 
  

 خلفية عن وضع خطة العمل للخريف 
تستعد الوالية بنشاط لوضع خطة عمل للخريف للتصدي للجائحة المحتملة في وقت الحق من هذا العام. يتم إجراء التخطيط 

م أجرته  بالتشاور مع خبراء السياسة الصحية وسيأخذ أيًضا بالحسبان بأصوات سكان نيويورك من خالل استطالع للرأي العا
 الوالية في منتصف شهر يونيو/حزيران والذي قام بمسح آراء السكان حول القضايا المتعلقة بالجائحة.  

  
 سيركز وضع خطة الخريف على معالجة ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر:  

 الدراسي.  ماليين اختبار على المدارس قبل بداية العام   3إستراتيجية العودة إلى المدارس وتشمل توزيع  •

إعطاء المطاعيم والجرعات المعززة للمزيد من سكان نيويورك بما في ذلك القدرة على عمل مواقع تطعيم   •
 جماعي مرة أخرى إذا دعت الحاجة.  

 تشجيع سكان نيويورك على االختبار في وقت مبكر واالختبار بشكل متكرر.  •

لسكان   خط ساخن على مستوى الواليةتعزيز المزيد من الوصول إلى العالج واألدوية، بما في ذلك  •
نيويورك الذين قد ال يكون لديهم إمكانية الوصول الفوري إلى المتخصصين في الرعاية الصحية إضافةً  

 (  COVIDستمر بدعم سكان نيويورك الذين يعانون من آثار فيروس )إلى االلتزام الم

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health%23%3A~%3Atext%3DAll%2520New%2520Yorkers%2520outside%2520of%2Cwebsite%252C%2520which%2520includes%2520a%2520telemedicine&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C15d82322525844bc1b4608da6a75f40f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637939352093572670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4cKqT6QMg%2BqMZwx%2FlSUKnIPDqblxcqPVzUac9QJVQjw%3D&reserved=0


مليون اختبار جاهز للتوزيع عند  20(، بما في ذلك PPEتجهيز مخزون من معدات الحماية الشخصية ) •
 الحاجة.  

تعزيز أنظمة مستشفياتنا، بما في ذلك االستعدادات لتكثيف مركز عمليات زيادة أعداد الحاالت في الوالية  •
 حالة الحاجة إليها في 

 التنسيق مع الشركاء االتحاديين والمحليين.   •

  
  .هنايتوفر عرض الحاكمة هوشول لخطة عمل الخريف 

  
 معلومات أساسية عن مراجعة اإلجراءات الالحقة للجائحة 

أعلنت الحاكمة هوكول أيًضا عن طلب تقديم عروض لتطوير مراجعة ما بعد الجائحة كجزء من جهود التأهب المستمرة  
(  COVID-19للجائحة في والية نيويورك. والغرض من مراجعة ما بعد اإلجراء هو مراجعة الستجابة الوالية لجائحة )

تحسين استجابتها. ستعمل المراجعة أيًضا كدليل تستخدمه والية وتحديد ما نجح وما لم ينجح، ودراسة كيف يمكن للوالية 
نيويورك والحكومات األخرى من أجل االستجابة بسرعة وفعالية لحاالت الطوارئ الكبيرة سواء كانت أوبئة أو كوارث 

  طبيعية أو ظروف طوارئ أخرى تخلق اضطرابات كبيرة في الحياة الطبيعية.
  

 ستحقق المراجعة األهداف التالية: 
 (.  COVID-19تراجع استجابة الواليو لجائحة ) •

تحديد نقاط القوة وأفضل الممارسات وكذلك المجاالت التي كانت فيها السياسات قاصرة في تلبية احتياجات   •
 الجمهور وتحديد الدروس الرئيسية لتحسين التأهب واالستجابة للصحة العامة.  

 اإلبالغ عن النتائج الرئيسية بطريقة منظمة وفي الوقت المناسب وقدم اإليضاح حسب الحاجة.   •

 م التوصيات الرئيسية وتحديد أولويات تلك التوصيات أو تصنيفها.  تقدي •

إعداد دليل تخطيط للوالية الستخدامه في حاالت الطوارئ المستقبلية بما في ذلك تحديد الخطوات األولى  •
التي يجب على الوالية اتخاذها عندما تطغى حالة الطوارئ على الخطط الحالية على مستوى مرض 

(Covid-19وتوص ) .يات حول كيفية التعامل مع عملية صنع القرار التنفيذي وتوجيهها 

يجب أن تكون التوصيات محددة وقابلة للتنفيذ ومحددة زمنياً وقابلة للقياس ومترجمة بشكل مناسب إلى   •
 خطة )خطط( عمل.  

  
ذلك على سبيل المثال ال ( بما في COVIDستركز المراجعة على المجاالت الرئيسية التالية الستجابة الدولة لفيروس )

 الحصر ما يلي:  
مراجعة السياسات واإلرشادات حول إدارة المستشفيات ومرافق مرضى العيادات الداخلية في ضوء  •

 متطلبات الجائحة بما في ذلك اإلجراءات الطبية التي يمكن وينبغي أن تستمر.  

اد األكثر ضعفًا إلى أماكن التجمع بما  مراجعة السياسات والتوجيهات الخاصة بنقل األفراد وال سيما األفر •
في ذلك مالجئ المشردين ودور رعاية المسنين والسجون والحبس وتحديد الكيانات األكثر تأهياًل التخاذ 

 تلك القرارات وفعالية مكافحة العدوى داخل تلك الكيانات. 

التعامل مع مرحلة الطفولة   مراجعة السياسات والتوجيهات إلغالق وإعادة فتح المؤسسات التعليمية وكيفية •
( COVID-19المبكرة وسن المدرسة والتعليم الخاص وبرامج التعليم ما بعد الثانوي خالل جائحة )

 وكيف ينبغي التعامل معها في حالة الطوارئ المستقبلية. 

 عوامل تحديد األعمال والصناعات والوظائف التي يجب اعتبارها أساسية وألي أغراض.   •

 تأمين وشراء السلع والخدمات األساسية لتلبية احتياجات سكان نيويورك.  •

الحماية المطلوبة للعاملين األساسيين في مكان العمل والبرامج والخدمات التي يحتاجها هؤالء العمال الذين   •
 ينتمون غالبًا إلى مجتمعات ذات بشرة ملونة متدنية الدخل.  

الوالية ونظرائها االتحاديين والمحليين بما في ذلك العالقات مع رؤساء التنسيق داخل وكاالت الوالية وبين  •
 البلديات وزعماء المقاطعات وغيرهم من المسؤولين المنتخبين. 

 التثقيف والتواصل الفعال مع الجمهور بما في ذلك مشاركة البيانات والمعلومات األخرى.  •

 الطوارئ والوظائف المحددة التي يجب الوفاء بها. الموظفون والخبرة الالزمتان لتخطيط وتنفيذ إجراءات  •

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-07%2FGov_Fall_Planning_Slides.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C15d82322525844bc1b4608da6a75f40f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637939352093572670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BXX1dyiDsLIaUmxE69zRvfx8hUxRXjgJ2gxiLosOIfc%3D&reserved=0


بموجب مدة العقد لمدة عام واحد يُطلب من االستشاري أن يخطط ويقدم النتائج األولية بشأن المجاالت ذات األولوية خالل ستة  
ة التي تنتهي بتقرير نهائي أشهر من تاريخ بدء العقد. سيتم دمج تحليل أكثر تفصيالً ومجاالت إضافية خالل األشهر الستة التالي

 بعد العمل خالل عام واحد.  
 

إن الهدف من المراجعة هو تقديم معلومات أفضل عن استجابة والية نيويورك للجائحة وليس المقصود منها التعارض مع 
خلي وخدمات المراجعات الخارجية الجارية األخرى. قامت الحاكمة بتعيين جاكي براي مفوض قسم والية نيويورك لألمن الدا

  الطوارئ لإلشراف على عملية مراجعة اإلجراءات الالحقة.
  

 . هنا( متاحة RFPتتوفر نسخة من طلب تقديم العروض )
  

  
###  
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