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ہیلتھ + ہاسپٹلز کے ساتھ اشتراک میں ریاستی محکمہ صحت کی طرف سے ایک نئی  NYCنے  HOCHULگورنر 
COVID-19 ٹریٹمنٹ ہاٹ الئن شروع کرنے کا اعالن کیا  

  
888-TREAT-NY  ہاٹ الئنNYC صحت + ہسپتالوں کے ورچوئل ایکسپریس کیئر پلیٹ فارم کا استعمال کرتی ہے  

  
COVID-19 کے موثر عالج کے لئے ثابت کردہ عالج کے اختیارات دستیاب  

  
کے عالج میں حائل رکاوٹوں کو کم  COVID-19پوری ریاست کے لیے دستیاب یہ ہاٹ الئن تمام کمیونٹیز کے لیے 

  کرنے میں مدد کرے گی۔
  
  

نے آج انتظامیہ کی جانب سے نیو یارک کے باشندوں کو عالمگیر وباء کے دوران محفوظ  Kathy Hochulگورنر 
رکھنے کے لیے جاری کوششوں کے حصے کے طور پر ان لوگوں کے لیے ایک نئی مفت ہاٹ الئن شروع کرنے کا  

کرنے واال کے لیے مثبت پائے گئے ہیں، لیکن ان کے پاس صحت کی دیکھ بھال فراہم   COVID-19اعالن کیا جو  
ہیلتھ + ہسپتالوں  NYC، کو نیو یارک کے ریاستی محکمہ صحت نے TREAT-NY-888کوئی نہیں ہے۔ ہاٹ الئن، 

   کے زیر انتظام ورچوئل ایکسپریس کیئر پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کے معاہدے پر پہنچنے کے بعد شروع کیا۔
  

ت کی ہے، لیکن چونکہ نئی اقسام پھیلتی جا رہی ہیں، یہ  کے خالف اپنی لڑائی میں حقیقی پیشرف  COVID-19"ہم نے 
گورنر  ضروری ہے کہ نیو یارک کے باشندوں کی حفاظت کے لیے اپنی کوششوں کو اپنانا اور بڑھانا جاری رکھیں،" 

Hochul ہماری نئی  نے کہا۔"COVID-19   کے عالج کی ہاٹ الئن نیو یارک کے باشندوں کو ابتدائی عالجوں تک
  بہتر رسائی فراہم کرے گی جو شدید بیماری کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔"

  
"یہ نئی ہاٹ الئن ان غریب خاندانوں کے لیے انتہائی ضروری ذریعہ ہے جن کو صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور  

کی نئی اقسام   COVID"چونکہ  نے کہا۔ Delgadoلیفٹیننٹ گورنر ہ ہو پاتی ہو،"  افراد تک فوری رسائی حاصل ن
کے ہماری زیادہ کمزور کمیونٹیز حملے جاری ہیں، یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اس وائرس سے لڑنے کے لیے اپنے پاس  
موجود تمام وسائل کو استعمال کریں۔ ہاٹ الئن اس بات کو یقینی بنانے کے لئے بہت اہم ہے کہ جن لوگوں کو صحت  

چھوڑنے میں دشواری ہوتی ہے انہیں وہ مدد ملے جس کی انہیں ضرورت  کی دیکھ بھال تک رسائی کے لئے اپنا گھر 
  ہے۔"

  
نیو یارک شہر سے باہر کے تمام نیو یارک کے باشندے، آمدنی یا ہیلتھ انشورنس کوریج سے قطع نظر، جن کا  

19-COVID ،کا ٹیسٹ مثبت آتا ہےNY-TREAT-) 8882869-873-(888  پر کال کر کے، یاNYS  
19 ExpressCare-COVID ے عالج کے لیے جانچ کے  کی ویب سائٹ پر تشخیص مکمل کرک  تھراپٹکس ایکسس

  پر کال کریں۔ COVID-19-212اہل ہیں، جس میں ٹیلی میڈیسن کا دورہ بھی شامل ہے۔ نیو یارک شہر کے رہائشی 
  

گھنٹے، ہفتے میں سات دن دستیاب ہے اور اسے ہیپلتھ + ہاسپٹلز کے تجربہ کار پیشہ ور افراد  24ہاٹ الئن دن میں 
چالتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر عالج اور حوالہ جات تجویز کرنے کے لیے طبی تربیت یافتہ ہیں۔ ایکسپریس کیئر  

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


ہیپلتھ + ہاسپٹلز کے فراہم کنندہ سے ورچوئل دیکھ   NYCپلیٹ فارم ایک ایسی خدمت ہے جو نیو یارک کے باشندوں کو 
  بھال حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

  
کے عالج کے   COVID-19ٹیلی میڈیسن کے دورے میں طبی فراہم کنندگان کا طبی جائزہ شامل ہوگا جو مناسب 

کھانی  کا نسخہ شامل ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں Molnupiravirیا  Paxlovidمنصوبے کی نشاندہی کریں گے، جس میں  
میں آئے لوگوں کے لیے ہسپتال میں داخلے کی ضرورت کو  ادویات شدید بیماری کے خطرے کی زد   والی اینٹی وائرل

تشخیص کے فوراً بعد دیے جانے پر یہ اینٹی وائرل انفیکشن سے  COVID-19کم کرنے کے لیے ثابت شدہ ہیں۔ مثبت 
   لڑنے اور صحت یابی کے وقت کو کم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔

  
کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے، ان لوگوں   COVID-19جن لوگوں کا چونکہ ہر عالج کے لیے نسخے کی ضرورت ہوتی ہے، 

پر کال کریں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان   TREAT-NY-888کو چاہئے کہ وہ اپنے فراہم کنندہ سے بات کریں یا 
اور  Paxlovidکے لیے کون سا عالج بہترین ہے۔ نیو یارک اسٹیٹ کوامریکی محکمہ صحت اور انسانی خدمات سے

Molnupiravir۔    دونوں یک ہفتہ وار االٹمنٹ تفویض یک گئی ہے

  
کے  COVID-19"ہر نیو یارک کے باشندے کو تازہ ترین   نے کہا، Dr. Mary T. Bassettمحکمہ صحت کمشنر 

عالج تک رسائی حاصل ہونی چاہیے، قطع نظر اس کے کہ ان کے پاس صحت کی دیکھ بھال کا باقاعدہ فراہم کنندہ  
کے عالج   COVID-19پر ہماری نئی  ہیلتھ + ہاسپٹلز کے ساتھ محکمے کے معاہدے کی بدولت، NYCموجود ہے۔ 

اور ذریعہ ہے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد  کی ہاٹ الئن عالج کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنے کا ایک 
کرے گی کہ روایتی طور پر محروم کمیونٹیز کو نیو یارک کے دیگر باشندوں کی طرح ہی دیکھ بھال تک رسائی  

  حاصل ہے۔"
  

NYC  ہیلتھ + ہاسپٹلز کے صدر اورCEO   ڈاکٹرMitchell Katz ،نے کہا "NYC   صحت + ہسپتالوں کو ہمارے
کے عالج کی پیشکش کرنے   COVID-19ثابت شدہ ورچوئل ایکسپریس کیئر پروگرام کے ذریعے پوری ریاست کو  

کے لیے گورنر کے دفتر اور ریاستی محکمہ صحت کے ساتھ اشتراک پر فخر ہے۔ ورچوئل ایکسپریس کیئر اس بات  
COVID-ک اہم حصہ رہا ہے کہ نیو یارک شہر میں ہر شخص کو  کو یقینی بنانے کے لئے ہماری حکمت عملی کا ای

کی دیکھ بھال اور عالج تک رسائی حاصل ہو جس کی انہیں ضرورت ہے، اور اس سے ریاست بھر کے تمام نیو   19
  یارک کے باشندوں کے لئے یکساں مہارت اور عزم الئے گا۔"

  
ا ہر باشندہ معیاری صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کا  "نیو یارک کنے کہا،  Eric Adamsنیویارک شہر کے میئر  

صحت + ہاسپتالوں کے ورچوئل ایکسپریس کیئر نے   NYCمستحق ہے، چاہے ان کی بیمہ کی حیثیت کچھ بھی ہو۔ 
کے وسائل سے جوڑنے میں مدد کی ہے اور مجھے فخر ہے کہ   COVID-19ہزاروں نیو یارک کے باشندوں کو 

کے ساتھ اس اشتراک کے ذریعے ریاست بھر میں نیو یارک کے باشندوں کو  Bassettاور کمشنر   Hochulگورنر 
اس بات سے قطع نظر کہ ان کے پاس صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے واال کوئی ادارہ ہے، اب انہیں اہم اور زندگی  

  الے عالج تک رسائی حاصل ہوگی۔"بچانے و
  

معاہدے کے تحت، بیمہ شدہ مریض اپنے منصوبے کی بنیاد پر مشترکہ ادائیگی کی رقم ادا کریں گے اور نیو یارک کا  
  ریاستی محکمہ صحت کی دیکھ بھال سے محروم افراد کے لئے خدمات کے اخراجات پورے کرے گا۔

  
health.ny.gov/CovidTreatment   19پر-COVID کے عالج کے اختیارات کے بارے میں مزید جانیں۔  

  
###  
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