
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 7/ 12 للنشر فوًرا: 

 
 

لتوعية سكان نيويورك المصابين   COVID-19الحاكمة هوكول تعلن عن حملة توعية عامة جديدة للعالج من مرض 
  COVID-19 بمرض

  
حملة إعالمية بحوالي مليون دوالر ترتكز على التزام الوالية بالتأكد من حصول جميع سكان نيويورك على أحدث  

  COVID-19المعلومات حول عالجات 
  

تشجع اإلعالنات متعددة المنصات باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية األشخاص المصابين على البدء بالعالج في أقرب وقت  
  ممكن

  
  هنا COVID-19زيد من المعلومات حول خيارات عالج  يتوفر م

  
  تم إطالقة يوم أمس ط ساخن مجاني جديد للعالجخيأتي ذلك عقب اإلعالن عن 

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إطالق حملة توعية عامة جديدة حول خيارات العالج لألشخاص المؤكد إصابتهم  
عية التي تبلغ تكلفتها مليون دوالر تقريبًا باللغتين اإلنجليزية  ولديهم أعراض. سيتم تشغيل حملة التو COVID-19بمرض 

واإلسبانية عبر التلفزيون والراديو والوسائط الرقمية، مما يشجع سكان نيويورك على إجراء فحص مبكر تحسبًا إلصابتهم  
إلعالمي التزام اإلدارة ومعالجته في أقرب وقت ممكن إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية. يعزز النشر ا COVID-19بمرض 

 وكيفية المساعدة في حماية أنفسهم من اإلصابة بمرض خطير.   COVID-19بتثقيف جميع سكان نيويورك حول عالجات 
  

"العالج هو أداة قالت الحاكمة هوكول.  "نواصل البناء على جهودنا المستمرة لحماية سكان نيويورك ونحن نتعامل مع الوباء،" 
والوقاية من األمراض الخطيرة، وتزود حملة التوعية العامة الجديدة هذه سكان  COVID-19مهمة للحد من أعراض 

  ."نيويورك بالحقائق حول خيارات العالج المتاحة
  

"كلما بدأ العالج مبكًرا بعد نتيجة اختبار إيجابية، كلما عما بشكل  قالت مفوضة وزارة الصحة الدكتورة ماري ت. باسيت: 
أفضل في تقليل األعراض والوقاية من األمراض األكثر خطورة. تقدم حملة التوعية العامة الجديدة هذه رسالة مهمة لجميع  

لخضوع لالختبار بمجرد ظهور األعراض واالتصال بمقدم الرعاية الصحية على الفور سكان نيويورك حول الحاجة إلى ا
 ." COVID-19لمعرفة العالج األفضل. ال تزال اللقاحات والجرعات المعززة أفضل حماية من مرض

  
 الرابطعلى موقع وزارة الصحة بالوالية على  COVID-19تتميز الحملة بروابط لموارد حول خيارات العالج من مرض 

health.ny.gov/CovidTreatment .  تشجع اإلعالنات متعددة المنصات سكان نيويورك المؤكد إصابتهم بمرض
COVID-19   وتهر عليهم أعراض للتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم حول خيارات العالج الخاصة بهم. سيتم

 . 2022عرض اإلعالنات على التلفزيون والراديو والوسائط الرقمية حتى أغسطس/آب 
  

 وني الجديد متاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية هنا:  اإلعالن التلفزي
 ثانية باللغة اإلنجليزية.   30 نسخة •

 ثانية باللغة اإلسبانية.   30 نسخة •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-treatments&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0
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&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6momtIB4u0hq3LbcSN8kYWjsT%2BYgPdYzaBIAMMQsYGc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-treatments&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ff1i00vKPzmY&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jRnyOrLW3Ks5eSxpx8%2B9LjUSrZxGn6jniQriXgg5AOc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FonBZX7Xfcco&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7b5pgh0yMV%2Ft6EZd%2FdunX7ind3uJuwZbnUSLyETtQkg%3D&reserved=0


  
 ثانية:   30يوجد أدناه نص إعالني مرئي برسوم متحركة مدته 

  
بناء على الفحص وكانت لديك أعراض، فاسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عما   COVID-19إذا كنت مصابًا بمرض 

إذا كان العالج المجاني مفيًدا لك. ال تؤجل. كلما أسرعت في العالج كلما كان ذلك أفضل. ال تزال اللقاحات والجرعات  
كنت مصابًا، فتحدث إلى طبيبك  . ولكن إذا مرضت، فال تغادر في المنزل. إذاCOVID-19المعززة أفضل حماية من مرض

ف على المزيد على  حول العالجات المتاحة. افحص مبكًرا. عالج مبكًرا. تعرَّ
   .health.ny.gov/CovidTreatmentالرابط

  
، COVID-19، والذي أعلنت عنه الحاكمة أمس لمن ثبتت إصابتهم بمرض  خط ساخن مجانيجاء هذا اإلعالن عقب إطالق  

وال يوجد لديهم مقدم رعاية صحية، كجزء من جهود اإلدارة المستمرة لحماية سكان نيويورك طوال الوباء. جميع سكان  
بشكل   COVID-19نيويورك، بغض النظر عن الدخل أو تغطية التأمين الصحي، المصابين بمرض  نيويورك خارج مدينة

( أو إكمال التقييم  888-873-2869) TREAT-NY-888مؤكد، هم مؤهلون للتقييم للعالج عن طريق االتصال بالرقم 
ارة طبية  الذي يتضمن زي NYS COVID-19 ExpressCare Therapeutics Accessعلى منصة موقع ويب 

 .  COVID-19-212عن بعد. يجب على سكان مدينة نيويورك االتصال بالرقم 
  

للحصول على مزيد من المعلومات حول استجابة نيويورك لمرض   موقع وزارة الصحة بوالية نيويورك تفضل بزيارة
COVID-19 . 

  
  

 ### 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-treatments&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0
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&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6momtIB4u0hq3LbcSN8kYWjsT%2BYgPdYzaBIAMMQsYGc%3D&reserved=0
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