
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 8/ 17 للنشر فوًرا: 

 
 

  (COVID-19# لتطعيم أطفال المدارس لمرض )VAXTOSCHOOLالحاكمة هوكول تعلن عن إعادة إطالق حملة 
  

 ( بين األطفال في سن المدرسة  COVID-19حملة لتشجيع التطعيم ضد مرض )
  
 ( COVID-19الوصول المنصف للقاحات )مواقع مؤقتة في جميع أنحاء الوالية لتوفير 
  
  

# لتطعيم أطفال المدارس، وهي حملة متعددة VaxtoSchoolأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إعادة إطالق حملة 
( بين سكان نيويورك في سن  COVID-19األوجه على مستوى الوالية تهدف إلى زيادة معدالت التطعيم ضد مرض )

التزام الحاكمة هوكول بضمان الوصول المنصف للقاحات، ومنح أولوية قصوى لصحة ورفاه الطالب  المدرسة. تعزز الحملة
 والمعلمين واألسر.  

  
"بينما نستعد لبداية العام الدراسي وموسم الخريف، من الضروري أن نبذل قصارى جهدنا لحماية أصغر سكان نيويورك  

اجز التي تحول دون الوصول إلى اللقاح، ستسمح هذه الشراكات لوالية  "من خالل كسر الحوقالت الحاكمة هوكول. لدينا،" 
نيويورك بمواصلة حماية صحة وسالمة أفراد المجتمع األكثر ضعفًا وبقاء مدارسنا مفتوحة. إن إعادة إطالق حملتنا الناجحة  

VaxtoSchool،تزويدنا سكان نيويورك   وتضمن # لتطعيم أطفال المدارس ستدعم خطة العمل الفصل الخريف الخاصة بنا
   "(.COVID-19بالموارد التي يحتاجونها لحماية أنفسهم من اإلصابة بأمراض خطيرة أو دخول المستشفى بسبب مرض )

  
# لتطعيم أطفال المدارس، والموارد والمواد الهامة آلباء وأولياء أمور األطفال والمدارس في  VaxtoSchoolتتوفر حملة 

للوالدين  األسئلة الشائعةعن اللقاحات، و معلومات. يتضمن هذا الموقع ny.gov/vaxtoschoolسن المدرسة على الرابط 
  وأولياء األمور.

  
األطفال عوائق تحول دون تلقي لقاحات وجرعات معززة  : "يواجه بعض قالت مفوضة وزارة الصحة د. ماري ت. باسيت

# لتطعيم أطفال  VaxtoSchool(، ولكن بفضل قيادة الحاكمة هوكول، ستساعد شراكات برنامج COVID-19لمرض )
عاًما. ونظًرا ألن األطفال يمكن  12( لألطفال دون سن COVID-19المدارس على ضمان الوصول المنصف إلى لقاحات )

( ويصابوا بمرض شديد، وألن التطعيم يظل أفضل حماية لهم من الفيروس ومتحوراته،  COVID-19مرض )أن يصابوا ب
 فإنني أحثُّ جميع اآلباء واألوصياء على تطعيم أطفالهم قبل عودتهم إلى المدرسة."  

  
ضانا،  "اليوم هو خطوة كبيرة إلى األمام. مر :SOMOS Community Careقال د. رامون تاالج، رئيس منظمة 

مثلنا، مختلفون. فمعظمهم ال يتحدثون اإلنجليزية، والكثير منهم ال يثقون بالمستشفيات المؤسسية أو سالسل صيدليات الشركات  
لكنهم يثقون بأطباء أسرهم. هذا هو المكان الذي نأتي إليه. لقد كان أطباء األطفال لدينا يعالجون هؤالء األطفال منذ والدتهم،   -

( الخاصة بنا للعمل عائلة تلو األخرى، على مدار األشهر القليلة المقبلة مع مئات اآلالف من  SOMOSة )ويتم تعزيز شبك 
والتأكد من أن بداية المدرسة آمنة وصحية ودون انقطاع. نعلم    -اآلباء للتأكد من تطعيم أطفالهم، واالستمرار في تعافي المدينة 

 سهاًل، لكننا نشكر الحاكمة هوكول والدكتورة باسيت على قيادتهما وشراكتهما."   أن أطفالنا هم أثمن مواردنا وأن هذا لن يكون
  

( والدخول إلى المستشفيات مؤخًرا  COVID-19"ارتفعت إصابات ) :Inverse Medicalقال المدير التنفيذي لمؤسسة 
( مؤخًرا الموافقة FDAوالدواء األمريكية )في جميع أنحاء والية نيويورك مع ظهور متحورات جديدة. قدمت إدارة الغذاء 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hET6P5kATzjlkzeiPQR4SFd7IUAddIrbBkV9V6aQXcQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fwhat-you-need-know-0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kBmlOIW%2F0vnuY41xByZKFFBT0fc82ovKX0kG5YBrekw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Ffrequently-asked-questions-1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eDu1XPwaTx%2BsZAqjGTLn%2Bo6fxdkeEpp32Pt9eGfMCbI%3D&reserved=0


أشهر فما فوق وستثبت بقوة أنها تحارب الفيروس الذي قلب مجتمعاتنا. لقد عملنا   6( لألعمار من MRNAعلى لقاحات ) 
ول باجتهاد باالشتراك مع الحاكمة هوكول لتوفير الوصول المنصف إلى الرعاية واالستمرار في القيام بدفعة قوية لزيادة الوص

( بالتنسيق مع مديريات الصحة المحلية ووالية نيويورك. من خالل شراكتنا مع  COVID-19إلى لقاحات واختبارات )
الحاكمة هوكول ووزارة الصحة، من األهمية بمكان أن تُتاح للمجتمعات فرصة لتكون جزًءا من التوعية المجتمعية التي  

 في جميع أنحاء والية نيويورك."  أظهرت اتجاًها إيجابيًا في زيادة جهود التطعيم 
  

، لتثقيف سكان نيويورك ممن هم في سن المدرسة VaccinateNYباإلضافة إلى ذلك، أطلقت الوالية قناة إنستغرام جديدة، 
( مباشرة. توفر منصة الوسائط االجتماعية هذه محتوى تفاعليًا ممتعًا مع  COVID-19وعائالتهم حول لقاح مرض )

ة  معلومات سهلة الفهم حول اللقاحات وشراكات المحتوى المرتقبة ومسابقات تصميم الوسائط االجتماعية لحمل
VaxtoSchool.لتطعيم أطفال المدارس وشروحات فيديو سريعة #  

  
(. ستقوم وزارة الصحة بوالية  COVID-19الهدف من ذلك هو التأكد معرفة جميع سكان نيويورك للحقائق المتعلقة بلقاح )

، بما في ذلك فيسبوك نيويورك أيًضا بمضاعفة جهود التعليم الرقمي هذه عبر جميع قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بها
 وإنستغرام وتويتر.  

  
اللقاحات في مواقع في   SOMOS Community Careتوجد مواقع التطعيم المؤقتة في العناوين أدناه. ستوفر منظمة 

اللقاحات في مواقع في جميع أنحاء الوالية. وقد يتم اإلعالن عن  Inverse Medicalمدينة نيويورك وستوفر مؤسسة 
 في المستقبل.   مواقع إضافية

  
  غرب نيويورك

  
Rock the Block event -West Side Community Services   

Vermont Street 61 
Buffalo, NY 14213  

 مساء.  8مساء إلى  6أغسطس/آب،  24يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 +  5األعمار: 

  
Cuba Cultural Center  

Street38 East Main    
Cuba, NY 14727   

 مساء.   7صباًحا إلى  10أغسطس/آب،  18يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 أشهر فأكبر   6األعمار: 

  
Cheektowaga Senior Center  

3349 Broadway  
Cheektowaga, NY 14227  

 مساء.   7عصًرا إلى  2:30أغسطس/آب،  25يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 أشهر فأكبر   6األعمار: 

  
Single Mom's Club Back to School Bookbag Giveaway  

Apollo Media Center  
1346 Jefferson Avenue  

Buffalo, NY 14208  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fvaccinateny%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wS85Rm6JwMWQrdLTATlxJveBJQbP5VVS%2Fh4z08qCnFM%3D&reserved=0


 اء. مس 4ظهًرا إلى  12سبتمبر/أيلول،  3يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   +5األعمار: 

  
 جمعية مجتمع سينيكا بابكوك في مركز شيلر بارك للمسنين 

2057 Genesee Street   
Buffalo, NY 14211  

 ظهًرا.  1صباًحا إلى  9سبتمبر/أيلول،  5يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 +  5األعمار: 

  
Cultural CenterCuba   

38 East Main Street   
Cuba, NY 14727   

 مساء.   7صباًحا إلى  10سبتمبر/أيلول،  22يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   أشهر فأكبر  6األعمار: 

  
 مركز تشيكتاواغا للمسنين 

3349 Broadway  
Cheektowaga, NY 14227  

 مساء.    7إلى  ظهًرا 2:30سبتمبر/أيلول،  22يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   أشهر فأكبر  6األعمار: 

  
  منطقة العاصمة

  
Food Truck Fridays on the Pond  

6604 State Route 8  
Brant Lake, NY 12815   

 مساء.  8مساء إلى  5أغسطس/آب،  19يعمل: 
  Modernaو BioNTech-Pfizerنوع اللقاح: 

 شريك الحدث: بلدة هوريكون   
 +  5األعمار: 

  
Doane Stuart School Community  

.199 Washington Ave  
Rensselaer, NY 12144  

 مساء.   6:30عصًرا إلى  2:30سبتمبر/أيلول،  23يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   أشهر فأكبر  6األعمار: 

  
  وسط مدينة هادسون

  
rial Baptist ChurchBowen Memo  

14 North Columbus Ave  



Mount Vernon, NY 10553  
 مساء.   6صباًحا إلى  10أغسطس/آب،  17يعمل: 

   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 أشهر فأكبر   6األعمار: 

  
New Rochelle 5th Annual Back to School Drive -Boys & Girls Club   

79 7th Street   
Rochelle, NY 10801New   

 ظهًرا.   2صباًحا إلى  10أغسطس/آب،  20يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   +5األعمار: 

  
Pilgrim Baptist Church   

80 N. Franklin Street  
Nyack, NY 10960   

 ظهًرا.   6صباًحا إلى  10أغسطس/آب،  20يعمل: 
   وموديرنابيونتك -فايزر  نوع اللقاح:
 +  5األعمار: 

  
Greater Centennial A.M.E. Zion Church Back to School event  

.114 West 4th St   
Mount Vernon, NY 10550  

 ظهًرا.   3صباًحا إلى  11أغسطس/آب،  27يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   +5األعمار: 

  
 مديرية الصحة المحلية بمقاطعة أولستر  

Hudson Valley Mall (Old Best Buy  بالقرب منTarget  ) 
1500 Ulster Avenue, Kingston NY 12401   

 ظهًرا.   2صباًحا إلى  11أغسطس/آب،  27يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 أشهر فأكبر   6األعمار: 

  
Bowen Memorial Baptist Church  

14 North Columbus Ave  
Mount Vernon, NY 10553  

 مساء.   6صباًحا إلى  10سبتمبر/أيلول،  7يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 أشهر فأكبر   6األعمار: 

  
 مديرية الصحة المحلية بمقاطعة أولستر  

Hudson Valley Mall (Old Best Buy  بالقرب منTarget  ) 
1500 Ulster Avenue, Kingston NY 12401   

 ظهًرا.   2صباًحا إلى  11سبتمبر/أيلول،  10يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   أشهر فأكبر  6األعمار: 



  
 فرقة العمل المعنية بالجوع في الرشمونت / مامارونيك 

955 Mamaroneck Avenue  
Larchmont, NY 10543   

 مساء.   6:30عصًرا إلى  3سبتمبر/أيلول،  13يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   أشهر فأكبر  6األعمار: 

  
Bowen Memorial Baptist Church  

14 North Columbus Ave  
Mount Vernon, NY 10553  

 مساء.   6صباًحا إلى  10سبتمبر/أيلول،  14يعمل: 
   وموديرنابيونتك -فايزر  نوع اللقاح:
 أشهر فأكبر   6األعمار: 

  
Port Jervis -Salvation Army   
99 Ball St   

Port Jervis, NY 12771   
 مساء.  6ظهًرا إلى  1سبتمبر/أيلول،  17يعمل: 

   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   +5األعمار: 

  
   فنغر ليكس

  
Ovid Federated Church  

Street7137 North Main    
Ovid, NY 14521  

 مساء.  7ظهًرا إلى  1أغسطس/آب،  18يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   أشهر فأكبر  6األعمار: 

  
Ovid Federated Church  
7137 North Main Street   

Ovid, NY 14521  
 مساء.   5:00ظهًرا إلى  12أغسطس/آب،  19يعمل: 

   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 أشهر فأكبر   6األعمار: 

  
 يوم التوعية بالجرعة الزائدة  

.Austin Park 15 Jefferson Ave  
Batavia, NY 14020   

 مساء.  7ظهًرا إلى  3أغسطس/آب،  24يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 شهًرا فأكبر   12األعمار: 

  
 معرض وكرنفال العودة إلى المدرسة 



Flower City School No. 54   
36 Otis Street  

Rochester, NY 14606  
 مساء.  6ظهًرا إلى  2أغسطس/آب،  27يعمل: 

  Modernaو BioNTech-Pfizerنوع اللقاح: 
 وقِّسيسيات مجتمع كاميرون   54شريك الحدث: مدرسة فالور سيتي رقم  

 +  5األعمار: 
  

Ovid Federated Church  
7137 North Main Street   

Ovid, NY 14521  
 مساء.  7ظهًرا إلى  1سبتمبر/أيلول،  15يعمل: 

   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 أشهر فأكبر   6األعمار: 

  
Ovid Federated Church  
7137 North Main Street   

Ovid, NY 14521  
 مساء.   5ظهًرا إلى  12سبتمبر/أيلول،  16يعمل: 

   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   أشهر فأكبر  6األعمار: 

  
  مدينة نيويورك

  
 مهرجان األطفال في أسبوع هارلم  

Howard Bennet Playground  
135th Street and North Side Between Lenox and 5th Ave  

New York, NY 10037  
 عصًرا.   4صباًحا إلى  11أغسطس/آب،  21أغسطس/آب و 20يعمل: 

   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 أعوام    5لألطفال فوق 

  
Single Parents Back to School Giveaway -Krab Queenz Harlem    

100 West 125 Street   
New York, NY 10027  

 مساء.   6صباًحا إلى  11أغسطس/آب،  29يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   +5األعمار: 

  
Queens Borough Hall  

.55 Queens Blvd-120   
Kew Gardens NY 11415  

 مساء.   6صباًحا إلى  8أغسطس/آب،  29يعمل: 
   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 أشهر فأكبر   6األعمار: 

  



Bethany Baptist Church Community Booster Event   
460 Marcus Garvey Blvd  

Brooklyn, NY 11216  
 مساء.   6صباًحا إلى  10سبتمبر/أيلول،  10يعمل: 

   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   +5األعمار: 

  
.First Step Medical P.C  

705 East 180th Street  
10457Bronx, NY    

 مساء.   5صباًحا إلى  9الجمعة، -يعمل: االثنين
  Modernaو BioNTech-Pfizerنوع اللقاح: 

  First Step Medical P.Cشريك الحدث: . 
  سنوات  4أشهر إلى  6األعمار: 

  
One Hanson Place Pediatrics PLLC  

1 Hanson Place   
Brooklyn, NY 11243  

 مساء.   5صباًحا إلى  9الجمعة، -يعمل: االثنين
  Modernaو BioNTech-Pfizerنوع اللقاح: 

  One Hanson Place Pediatrics PLLCشريك الحدث:   
  سنوات  4أشهر إلى  6األعمار: 

  
National Pediatric Center   

11 Roosevelt Avenue-102  
Corona, NY 11368   

 مساء.   5صباًحا إلى  9الجمعة، -يعمل: االثنين
  Modernaو BioNTech-Pfizerنوع اللقاح: 

   National Pediatric Centerشريك الحدث:   
  سنوات  4أشهر إلى  6األعمار: 

  
Pediatrics 2000 II Pediatric Center   

3332 Broadway  
New York, NY 10031  

 مساء.   5إلى صباًحا  9الجمعة، -يعمل: االثنين
  Modernaو BioNTech-Pfizerنوع اللقاح: 

   Pediatrics 2000 II Pediatric Centerشريك الحدث:   
  سنوات  4أشهر إلى  6األعمار: 

  
  المنطقة الشمالية

  
St. Andre Bessette Outreach Center Children's  

12 Holmstead Park  
Malone, NY 12953   

 مساء.   5صباًحا إلى  11أغسطس/آب،  20يعمل: 
  Modernaو BioNTech-Pfizerنوع اللقاح: 



 شريك الحدث: مديرية الصحة المحلية بمقاطعة ألباني  
   +5األعمار: 

  
  وسط نيويورك

  
East Hill Family Medical  

31 Seminary Street   
Auburn, NY 13021   

 مساء.   7عصًرا إلى  4أغسطس/آب،  19يعمل: 
  Modernaو BioNTech-Pfizerنوع اللقاح: 

 شريك الحدث: مديرية الصحة المحلية بمقاطعة كايوغا  
 سنة   17 - أشهر  6األعمار: 
  هناانقر المواعيد: 

  
East Hill Family Medical  

31 Seminary Street   
Auburn, NY 13021   

 مساء.   7عصًرا إلى  4أغسطس/آب،  20يعمل: 
  Modernaو BioNTech-Pfizerنوع اللقاح: 

 شريك الحدث: مديرية الصحة المحلية بمقاطعة كايوغا  
 سنة   17 - أشهر  6األعمار: 
  هناانقر المواعيد: 

  
 مديرية الصحة المحلية بمقاطعة كايوغا 

Fingerlakes Mall  
,Clark Street Rd1579    

Auburn, NY 13022   
 مساء.   5:30عصًرا إلى  4:30أغسطس/آب،  23يعمل: 

   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 +  5األعمار: 

  
 مديرية الصحة المحلية بمقاطعة كايوغا 

Fingerlakes Mall  
,1579 Clark Street Rd   

Auburn, NY 13022   
 مساء.   5:30ًرا إلى عص 4:30سبتمبر/أيلول،  7يعمل: 

   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
   +5األعمار: 

  
 مديرية الصحة المحلية بمقاطعة كايوغا 

Fingerlakes Mall  
,1579 Clark Street Rd   

Auburn, NY 13022   
 مساء.   5:30عصًرا إلى  4:30سبتمبر/أيلول،  21يعمل: 

   بيونتك وموديرنا-فايزر  نوع اللقاح:
 +  5األعمار: 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.easthillmedical.com%2Fcovid-19&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rm4s5oKBH%2BoHev%2BV8pTaur%2FbcF6eLWpd6dOw9J20dBo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.easthillmedical.com%2Fcovid-19&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rm4s5oKBH%2BoHev%2BV8pTaur%2FbcF6eLWpd6dOw9J20dBo%3D&reserved=0


  
  Excelsior Pass Plusبطاقة عبور 

  
( أو نتائج االختبار  COVID-19هي نسخة رقمية آمنة من سجل التطعيم لمرض ) Excelsior Pass Plusبطاقة عبور 

( أو نتيجة اختبار سلبية في والية نيويورك مؤهل للحصول على  COVID-19لقاح لمرض )  السلبية. أي شخص حصل على 
بطاقة عبور، بما في ذلك األطفال. يحق للوالدين واألوصياء القانونيين استرداد بطاقات العبود وتخزينها نيابة عن األطفال أو 

  .هنا celsior Pass PlusExالقصر الخاضعين للوصاية القانونية. اعرف المزيد عن بطاقة عبور 
  

   خطة عمل الحاكمة هوكول في الخريف 
  

ر الوالية بنشاط لـ  للتصدي لموجات الوباء المحتملة في وقت الحق من هذا العام. يجري التخطيط  مل الخريفخطة عتحّضِ
بالتشاور مع خبراء السياسة الصحية وسيأخذ أيًضا بالحسبان أصوات سكان نيويورك من خالل استطالع للرأي العام الذي  

  القضايا المتعلقة بالجائحة.  أجرته الوالية في منتصف شهر يونيو/حزيران والذي قام بمسح آراء السكان حول
  

ز خطة الخريف على:    ستّرِ

 إستراتيجية العودة إلى المدارس، وتشمل توزيع ثالثة ماليين اختبار على المدارس قبل بداية العام الدراسي.   •
إعطاء المطاعيم والجرعات المعززة للمزيد من سكان نيويورك، بما في ذلك القدرة على تجهيز مواقع تطعيم   •

 ي مرة أخرى إذا دعت الحاجة.  جماع
 تشجيع سكان نيويورك على االختبار في وقت مبكر واالختبار بشكل متكرر.   •
تم إطالقة حديثًا لسكان  خط ساخن على مستوى الواليةتعزيز المزيد من الوصول إلى العالج واألدوية، بما في ذلك  •

ة إلى االلتزام  نيويورك الذين قد ال يكون لديهم إمكانية الوصول الفوري إلى المتخصصين في الرعاية الصحية، إضاف
 (.  COVIDالمستمر بدعم سكان نيويورك الذين يعانون من آثار فيروس )

  مليون اختبار جاهز للتوزيع عند الحاجة. 20تجهيز مخزون من معدات الحماية الشخصية بما في ذلك  •
الوالية في حالة  تعزيز أنظمة مستشفياتنا، بما في ذلك االستعدادات لتكثيف مركز عمليات زيادة أعداد الحاالت في •

 الحاجة إليها. 
  

 ### 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fexcelsior-pass-plus&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A2uiLuHEcf3srAGV7wSohcSJAWRxYhA0yk7RCv9%2FM2U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-07%2FGov_Fall_Planning_Slides.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TU6hY1Aw8VNzKEuCdsEPMfOPLJq998euaAgpiC7cEgE%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%23%3A~%3Atext%3DAll%2520New%2520Yorkers%2520outside%2520of%2Cwebsite%2C%2520which%2520includes%2520a%2520telemedicine&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464723390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pqNdmgfXgVILLwbvQkfK1ARxx0fsadgVwB4GX4ylUts%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464723390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8FLMvWceR%2BJMCRT8el%2F6r9fLr1X%2BwvgvElzkpW14AUo%3D&reserved=0
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