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الجديد من قبل وزارة الصحة بالوالية بالشراكة مع   COVID-19الحاكمة هوكول تعلن عن إطالق خط ساخن جديد لعالج 
NYC Health + Hospitals  

  
 + NYC Healthالخاصة بـ  Virtual ExpressCareمنصة  TREAT-NY-888يستخدم الخط الساخن 

Hospitals  
  

  بشكل فعال COVID-19توفير خيارات عالج مبرهنة لعالج 
  

  لجميع المجتمعات COVID-19سيساعد الخط الساخن على مستوى الوالية في تقليل الحواجز التي تحول دون عالج 
  
  

بشكل مؤكد وال يوجد  COVID-19أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم إطالق خط ساخن مجاني جديد للمصابين بفيروس 
لديهم مقدم رعاية صحية، كجزء من جهود اإلدارة المستمرة للحفاظ على حماية سكان نيويورك طوال الوباء. تم إطالق الخط  

 Virtual، من قبل وزارة الصحة بوالية نيويورك بعد التوصل إلى اتفاقية الستخدام منصة TREAT-NY-888الساخن، 
ExpressCare   التي تديرهاNYC Health + Hospitals.  

  

، ولكن مع استمرار انتشار المتحورات الجديدة، من المهم مواصلة COVID-19"لقد أحرزنا تقدًما حقيقيًا في معركتنا ضد 
 COVID-19"سيوفر الخط الساخن الجديد لعالج  قالت الحاكمة هوكول.التكيف وتوسيع جهودنا لحماية سكان نيويورك،" 

  والً أفضل إلى العالجات المبكرة التي تساعد في الوقاية من األمراض الشديدة."لسكان نيويورك وص

  
"يُعدُّ هذا الخط الساخن الجديد من الموارد التي تشتد الحاجة إليها للعائالت المحرومة التي قد ال تتمكن من الوصول الفوري 

في مهاجمة   COVID. "مع استمرار سالالت جديدة من قال نائب الحاكمة ديلجادوإلى المتخصصين في الرعاية الصحية،" 
بمكان أن نستخدم جميع الموارد المتاحة لنا لمواصلة التصدي لهذا الفيروس. يُعدُّ الخط  مجتمعاتنا األكثر ضعفًا، من األهمية 

الساخن ضروريًا لضمان حصول أولئك الذين يجدون صعوبة في مغادرة منازلهم للحصول على الرعاية الصحية على  
  المساعدة التي يحتاجونها."

  
عن الدخل أو تغطية التأمين الصحي، المصابين بفيروس  جميع سكان نيويورك خارج مدينة نيويورك، بغض النظر

COVID-19  888بشكل مؤكد، هم مؤهلون للتقييم للعالج عن طريق االتصال بالرقم-TREAT-NY 
ExpressCare Therapeutics -NYS COVID 19( أو إكمال التقييم على منصة موقع ويب  888-873-2869)

Access   19الذي يتضمن زيارة طبية عن بعد. يجب على سكان مدينة نيويورك االتصال بالرقم-COVID-212.  
  

ساعة في اليوم، سبعة أيام في األسبوع، ويتم تشغيله من قبل المتخصصين ذوي الخبرة في   24الخط الساخن متاح على مدار 
Health + Hospitals   الحاصلين على تدريب سريري لوصف العالج واإلحاالت إذا لزم األمر. منصةExpressCare  

 + NYC Healthن أحد موفري الرعاية الصحية فيهي خدمة تسمح لسكان نيويورك بتلقي رعاية افتراضية م
Hospitals.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys.expresscare.video%2Flanding&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BlBTyxlpaABPAJZZCQvCfEzfkbtwUKGeiJaUYGPxp4M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys.expresscare.video%2Flanding&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BlBTyxlpaABPAJZZCQvCfEzfkbtwUKGeiJaUYGPxp4M%3D&reserved=0


 COVID-19ستتضمن الزيارة الطبية عن بعد تقييًما سريريًا من قبل مقدمي الخدمات الطبية الذين سيحددون خطة عالج 
عن طريق الفم أنها   المضادة للفيروساتالمناسبة، والتي قد تتضمن وصفة طبية لباكسلوفيد أو مولنوبيرافير. أثبتت هذه األدوية 

تقلل من دخول المعرضين لخطر اإلصابة بأمراض خطيرة إلى المستشفى. كذلك، تساعد هذه األدوية المضادة للفيروسات،  
   ، في مكافحة العدوى وتقصير وقت التعافي.COVID-19عند إعطائها بعد تشخيص اإلصابة بفيروس 

  
التحدث إلى مزودهم أو  COVID-19على من ثبتت إصابتهم بفيروس  نظًرا ألن جميع العالجات تتطلب وصفة طبية، يجب

لتحديد العالج األفضل لهم. تحصل والية نيويورك على مخصص أسبوعي من   TREAT-NY-888االتصال بالرقم  
   من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية. مولنوبيرافير ودواء باكسلوفيد  دواء

  
"يجب أن يتمتع كل سكان نيويورك بإمكانية الوصول إلى أحدث عالجات لمرض  قالت مفوضة الصحة د. ماري ت. باسيت: 

COVID-19  بغض النظر عما إذا كان لديهم مقدم رعاية صحية منتظم ام ال. بفضل اتفاقية اإلدارة معNYC Health + 
Hospitals يعد الخط الساخن الجديد لعالج ،COVID-19  888الخاص بنا-TREAT-NY  أداة أخرى لتقليل العوائق

يديًا على نفس الرعاية مثل سكان نيويورك التي تحول دون العالج وسيساعد في ضمان حصول المجتمعات المحرومة تقل
   اآلخرين."

  
 + NYC Health"تفخر  ، الدكتور ميتشيل كاتز:NYC Health + Hospitalsقال الرئيس والمدير التنفيذي لـ 

Hospitals  19بالشراكة مع مكتب الحاكمة ووزارة الصحة بالوالية لتقديم عالجات-COVID   للوالية بأكملها من خالل
جزًءا حيويًا من استراتيجيتنا   Virtual ExpressCare. لقد كان برنامج Virtual ExpressCareبرنامجنا المبرهن 

الذي يحتاجون إليه، وسيوفر نفس الخبرة  COVID-19لضمان حصول كل فرد في مدينة نيويورك على رعاية وعالج  
  وااللتزام لجميع سكان نيويورك في جميع أنحاء الوالية."

  
"يستحق كل مواطن من سكان نيويورك الحصول على رعاية صحية جيدة ويمكن قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز: 

 NYCالخاص بـ   Virtual ExpressCareج الوصول إليها، بغض النظر عن حالة التأمين الخاصة به. ساعد برنام
Health + Hospitals  في ربط اآلالف من سكان نيويورك بمواردCOVID-19  وأنا فخور بأن سكان نيويورك في ،

جميع أنحاء الوالية، بغض النظر عما إذا كان لديهم مقدم رعاية صحية أم ال، سيتمكنون اآلن من الوصول إلى العالجات 
  لحياة من خالل هذه الشراكة مع الحاكمة هوكول والمفوض باسيت."الحرجة والمنقذة ل

  
بموجب االتفاقية، سيدفع المرضى المؤمن عليهم مبلغًا مشترًكا على أساس خطتهم وستغطي وزارة الصحة بوالية نيويورك  

  تكاليف الخدمة لمن ال يوجد لديهم تغطية للرعاية الصحية.
  

 health.ny.gov/CovidTreatment على  COVID-19تعرف على المزيد حول خيارات عالج 
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