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  کا منکی پاکس کی جاری وباء کے ردعمل میں ریاستی آفت کی ہنگامی صورتحال کا اعالن HOCHULگورنر 
  

ریاستی آفت کی ہنگامی صورتحال نیو یارک کو وباء کو مزید تیزی سے جواب دینے اور اضافی ویکسینیشن وسائل  
  فراہم کرنے کے قابل بناتی ہے

  
  دستیاب ہے یہاںایگزیکٹو آرڈر  

  
  

جس میں منکی پاکس کی جاری وباء کے جواب  جاری کیا ہے آرڈر ایگزیکٹونے آج ایک  Kathy Hochulگورنر 
ایگزیکٹو آرڈر ریاست کو اس وباء پر زیادہ تیزی سے   میں ریاستی آفت کی ہنگامی صورتحال کا اعالن کیا گیا ہے۔

جواب دینے کے قابل بناتا ہے اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ماہرین کو اضافی اقدامات کرنے کی اجازت دیتا  
  ارک کے زیادہ رہائشیوں کو ویکسین لگوانے میں مدد ملے گی۔ہے جس سے نیو ی

  
"ریاست نیو یارک میں منکی پاکس کے پھیلنے سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد، میں اس  
کا  وباء کا مقابلہ کرنے کے لیے جاری جارحانہ کوششوں کو تقویت دینے کے لیے ریاستی آفت کی ہنگامی صورتحال 

"اس ملک میں منکی پاکس کے چار میں سے ایک سے زیادہ کیسز   نے کہا۔ Hochulگورنر اعالن کر رہی ہوں،" 
ریاست نیو یارک میں ہیں اور ہمیں جواب دیتے ہوئے اپنے وسائل میں موجود ہر آلے کو استعمال کرنے کی ضرورت  
ہے۔ خاص طور پر ان طریقوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے جن سے اس وباء کا اس وقت خطرے کی زد میں موجود 

ں پر غیر متناسب اثر پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور میری ٹیم مزید ویکسینز کے حصول کو یقینی  بعض گروپو
بنانے، جانچ کی صالحیت بڑھانے اور ذمہ داری کے ساتھ عوام کو اس وباء کے دوران محفوظ رہنے کے بارے میں  

  تعلیم دینے کے لئے چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں۔"
  
  ہیں، سکتے لگا ویکسینیشن کی  پاکس منکی جو ہے بڑھاتا کو تعداد  کی  افراد  اہل ان پر  طور خاص ہنام حکم ایکٹو یہ

 مریض  لیے کے ویکسینز کو  پریکٹیشنرز نرس شدہ تصدیق اور معالجوں  دائیاں؛ ور فارماسسٹس اہلکار، EMS بشمول
  کے یارک نیو  ریاست سے کنندگان اہمفر اور ہے؛  دیتا اجازت کی کرنے جاری  آرڈر اسٹینڈنگ والے کرنے نہ  تعین  کا

  ہے۔ کرتا مطالبہ کا  بھیجنے اعدادوشمار کے ویکسینز کو  صحت محکمہ
  

آج کا اعالن ریاست نیو یارک کی منکی پاکس پر جاری ردعمل کی کوششوں، بشمول مزید ویکسینز کے حصول کو 
، اور نیو یارک کے باشندوں میں تازہ ترین معلومات اور وسائل کی تقسیم  بڑھانے کو صالحیت کی جانچ یقینی بنانے، 

 110,000کہ وفاقی حکومت نے ویکسین کی اضافی  کیا اعالن نے Hochulکو آگے بڑھاتا ہے۔ کل، گورنر 
ہو  170,000رہائشیوں کے لیے کل خوراکیں خوراکیں حاصل کی ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک نیو یارک کے 

 Centerاور محکمہ صحت وائٹ ہاؤس، امراض پر قابو پانے اور روک تھام کے مراکز ) Hochulگورنر  گئی ہیں۔
for Disease Control and Prevention, CDC  اور ایڈمنسٹریشن فار اسٹریٹجک پریپریڈنس اینڈ رسپانس )

(Administration for Strategic Preparedness & Response, ASPR  کے ساتھ اپنی جاری رابطہ )
کاری برقرار رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ نیو یارک کو ویکسین کی فراہمی میں اپنا مناسب حصہ  

دستیاب ہوتے ہی ملنا جاری رہے، خاص طور منتقلی کی بلند شرحوں والی کمیونٹیز میں موجود نیو یارک کے 
  ائشیوں کے لیے۔رہ

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-20-declaring-disaster-state-new-york&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294393344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G3XXHctjnrcMZ849Z1UN8oYQFsrkcC5iJJdA9NKVO40%3D&reserved=0
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نے ریاست نیو یارک میں منکی   Mary T. Bassettحال ہی میں، نیو یارک کی ریاستی کمشنر برائے صحت ڈاکٹر 

اس  دیا۔ قرار (Imminent Threat to Public Health, ITPHپاکس کو صحت عامہ کے لیے ایک فوری خطرہ )
نے نیو یارک کے باشندوں کو منکی پاکس کی تازہ ترین معلومات براہ راست  NYSDOHمہینے کے شروع میں، 
" لکھ کر یا ہسپانوی  MONKEYPOXکی کاوش شروع کی۔ " نوٹیفکیشن  ٹیکسٹ-SMS نئی  پہنچانے کے لیے ایک

ے مکین ٹیکسٹ  پر بھیج کر، نیویارک ک 81336" لکھ کر MONKEYPOXESPمیں ٹیکسٹ کرنے کے لیے "
جس میں کیسز، عالمات، پھیالؤ، اور ٹیسٹنگ اور ویکسینیشن کے وسائل  — میسجز کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں 

کے بارے میں الرٹس شامل ہوں گے۔ زپ کوڈ فراہم کر کے، نیویارک کے مکین مقام پر مبنی پیغامات حاصل کرنے  
  کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔

  
NYSDOH مات کے ساتھ اپ ڈیٹ رہتی ہے پر مفت، ڈاؤن لوڈ کے ، جو تازہ ترین معلوسائٹ ویب شدہ مختص کی

قابل مواد بشمول ایک پام کارڈ، معلوماتی کارڈ، معلوماتی پرچہ اور پوسٹرز انگریزی اور ہسپانوی دونوں زبانوں میں  
+ تنظیموں، کاؤنٹی کے صحت کے مقامی محکموں،  LGBTQپہلے ہی ان وسائل کو  NYSDOHدستیاب ہیں۔ 

نے منکی پاکس کے کیسز کی   NYSDOHہم کنندگان، اور کاروباروں میں تقسیم کر چکا ہے۔ نگہداشِت صحت فرا
بلند تر شرحوں کا سامنا کرنے والی کمیونٹیز تک معلومات پہنچانے کے لیے ایک ڈیجیٹل اشتہاری مہم پر بھی خرچہ  

  کیا ہے۔
  

  کیے مرکوز توجہ پر تقسیم کی ویکسین میں  عالقوں صحت  محکمہ   کا نیویارک ریاست عالوہ، کے رابطے سے عوام
  ہیں رہے لگا  ویکسین راست  براہِ  وہ ہے ہوئی موصول رسد  جنہیں محکمے کے صحت  کے کاؤنٹی  مقامی ہے۔ ہوئے
  شراکت  ساتھ کے کاؤنٹیوں  ہیں۔ رہے بنا  کار طریقہ   اپنا کا  عمل کے دینے وقت  کا مالقات لیے کے لگانے ویکسین اور
  کی ویکسین وہ ہیں کرتے  اپ سائن  لیے کے الرٹس مبنی   پر مقام   جو مکین کے نیویارک ہوئے،  کرتے کام  میں

  تازہ دیگر متعلق سے پاکس منکی  مخصوص لیے کے  عالقے اپنے اور االوقات،  نظام مقامات،  کے کلینک  دستیابی،
  ہیں۔ ےسکت  کر حاصل  معلومات ترین

  
 New Yorkنے نیو یارک شہر کے محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت ) NYSDOHاس ماہ کے شروع میں، 

City Department of Health and Mental Hygiene, NYCDOHMH  کے ساتھ شراکت میں، ریاستی )
کی قیادت   Ashwin Vasanاور سٹی کمشنر برائے صحت ڈاکٹر  Mary T. Bassettکمشنر برائے صحت ڈاکٹر  

  کی میزبانی کی۔ ہال  ٹاؤن  پاکس منکی میں کمیونٹی کے رہنماوں کے لیے ایک
  

  یہاں متعلق  کے تفویض پہلی کی ویکسین  سے جانب کی  حکومت وفاقینیویارک کے مکین ریاست نیویارک کے لیے  
  ۔جان سکتے ہیں یہاں تفویض دوسریمزید جان سکتے ہیں اور 

  
منکی پاکس کے متعلق مزید معلومات، بشمول ہر کاؤنٹی کے حوالے سے کیسز کی تعداد، عالج اور نگہداشت کے 

  مالحظہ کریں۔ health.ny.gov/monkeypox لیے
  

###  
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