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  الحاكمة هوكول تعلن حالة الطوارئ الكارثية استجابة الستمرار تفشي مرض جدري القرود 
  

  تسمح حالة الطوارئ الكارثية في الوالية لنيويورك باالستجابة بسرعة أكبر لتفشي المرض وتوفير موارد تطعيم إضافية
  

  هنايتوفر األمر التنفيذي 
  
  

طوارئ الكارثية استجابة الستمرار تفشي مرض  يقضي بإعالن حالة ال تنفيذيًا  أمًرا مأصدرت الحاكمة كاثي هوكول اليو
يسمح األمر التنفيذي للوالية باالستجابة بسرعة أكبر لتفشي المرض ويسمح لمختصي الرعاية الصحية باتخاذ   جدري القرود.

  خطوات إضافية من شأنها أن تساعد في تطعيم المزيد من سكان نيويورك.
  

الكارثية في  "بعد االطالع على أحدث البيانات حول تفشي مرض جدري القرود في والية نيويورك، أعلن حالة الطوارئ 
"توجد أكثر من حالة واحدة من بين   قالت الحاكمة هوكول. الوالية لتعزيز جهودنا الحثيثة المستمرة لمواجهة هذا التفشي،"

كل أربع حاالت إصابة بجدري القرود في هذا البلد في والية نيويورك، ونحن في استجابتنا بحاجة إلى استخدام كل أداة في  
كل خاص التعرف على الطرق التي يؤثر بها هذا التفشي حاليًا بشكل غير متناسب على بعض الفئات  ترسانتنا. من المهم بش

المعرضة للخطر. لهذا السبب نعمل أنا وفريقي على مدار الساعة لتأمين المزيد من اللقاحات، وتوسيع القدرة االستيعابية  
  الحفاظ على سالمتهم أثناء تفشي المرض." إلجراء االختبارات، وتثقيف عامة الناس بشكل مسؤول حول كيفية 

  
  ذلك في  بما  القرود، جدري لقاح إعطاؤهم يمكن الذين المؤهلين  األفراد  مجموعة التحديد  وجه على التنفيذي األمر يوسع

 بإصدار المعتمدين الممارسين والممرضين لألطباء ويسمح  والقابالت؛ والصيادلة (EMS) الطبية الطوارئ خدمات موظفو
  بوالية الصحة وزارة إلى اللقاح  بيانات  إرسال الخدمات مقدمي من ويطلب  المرضى؛ لغير باللقاحات خاصة دائمة امرأو

  نيويورك.
  

يعتمد إعالن اليوم على جهود االستجابة المستمرة لوالية نيويورك بشأن جدري القرود، بما في ذلك الجهود المبذولة لتأمين 
، وتوزيع أحدث المعلومات والموارد على سكان  االختبارات إلجراء  االستيعابية القدرة توسيعالمزيد من اللقاحات، و

جرعة لقاح إضافية، ليصل  110,000الحاكمة هوكول أن الحكومة الفيدرالية خصصت  أعلنتنيويورك. باألمس، 
تواصل الحاكمة هوكول ووزارة الصحة تنسيقهما المستمر مع   جرعة لسكان نيويورك حتى اآلن.  170,000المجموع إلى 

(، وإدارة االستعداد االستراتيجي واالستجابة  CDCالبيت األبيض، ومركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ) 
(ASPR  لضمان استمرار نيويورك في تلقي حصتها العادلة من إمداد اللقاح بمجرد توفره، خاصة لسكان نيويورك في )

  المجتمعات ذات معدالت االنتشار العالية.
  

مفوضة وزارة الصحة د. ماري ت. باسيت أن مرض جدري القرود هو تهديد وشيك للصحة العامة   أعلنتمؤخًرا، 
(ITPHفي ) .تنبيهات وفي وقت مبكر من هذا الشهر، باشرت وزارة الصحة بوالية نيويورك بجهود إرسال  والية نيويورك  

لتقديم أحدث المعلومات عن جدري القرود بشكل مباشر إلى سكان نيويورك. يمكن لسكان   القصيرة الرسائل عبر جديدة نصية
والتي ستتضمن تنبيهات حول الحاالت واألعراض واالنتشار وموارد االختبار   -نيويورك االشتراك في الرسائل النصية 

" للرسائل  MONKEYPOXESPأو " 81336" برسالة نصية إلى MONKEYPOXعن طريق إرسال " -والتطعيم 
  النصية باإلسبانية. من خالل توفير الرمز البريدي، يمكن لسكان نيويورك أيًضا االشتراك في الرسائل المستندة إلى الموقع.
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د ( المتجدد باستمرار أحدث المعلومات، ويحتوي على مواNYSDOHوزارة الصحة بوالية نيويورك ) ويب موقع يتضمن 

مجانية وقابلة للتنزيل بما في ذلك بطاقة المعلومات الموجزة وبطاقة المعلومات والنشرات والملصقات المتوفرة باللغتين  
( بالفعل بتوزيع هذه الموارد على منظمات مجتمع  NYSDOHاإلنجليزية واإلسبانية. قامت وزارة الصحة بوالية نيويورك )

طعات المحلية، ومقدمي الرعاية الصحية، واألعمال التجارية. شاركت وزارة  +( ومديريات الصحة بالمقاLGBTQالميم )
( أيًضا في حملة إعالنية رقمية مدفوعة للحصول على معلومات للمجتمعات التي  NYSDOHالصحة بوالية نيويورك )

  تعاني من معدالت أعلى من حاالت اإلصابة بجدري القرود.
  

  تقوم  المجتمعات.  على اللقاحات توزيع على  التركيز نيويورك بوالية الصحة وزارة تواصل الجمهور، توعية إلى باإلضافة
 الخاصة المواعيد  تحديد  إجراءات ووضع  مباشرة اللقاح بإعطاء اإلمدادات تلقت التي المحلية بالمقاطعات  الصحة مديريات

 الموقع إلى  المستندة التنبيهات في اشتركوا الذين نيويورك سكان  يتلقى قد   ت،المقاطعا مع بالشراكة العمل خالل من  بها.
  منطقتهم. في القرود  بجدري المتعلقة األخرى  والتحديثات والمواعيد، العيادات، ومواقع اللقاح،  توفر حول تنبيهات 

  
(، بالشراكة مع مديرية الصحة NYSDOHفي وقت سابق من هذا الشهر، استضافت وزارة الصحة بوالية نيويورك )

حضره قادة المجتمع بإشراف   القرود  جدري حول عاًما اجتماًعا (، NYCDOHMHوالصحة العقلية بمدينة نيويورك )
  مفوضة الصحة بالوالية الدكتورة ماري ت. باسيت ومفوض الصحة بالمدينة الدكتور أشوين فاسان.

  
  الثاني المخصصو هنا نيويورك لوالية الفدرالية الحكومة من  للقاح مخصص أوليمكن لسكان نيويورك معرفة المزيد عن 

  .هنا
  

بما في ذلك عدد الحاالت حسب المقاطعة والعالج والرعاية، تفضل  لمزيد من المعلومات حول جدري القرود، 
  .health.ny.gov/monkeypox بزيارة:

  
###  
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 إلغاء االشتراك 
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