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 ایگزیکٹیو آرڈر 

 

ریاست نیویارک میں منکی پاکس وائرس کے جاری پھیالؤ کی وجہ سے پوری ریاست میں آفات کی ایمرجنسی  

 کے اعالن کو جاری رکھنا 

کو صحت عامہ کی بین   2022جوالئی،  23منکی پاکس وائرس کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جبکہ، 

 االقوامی سطح پر تشویشناک ہنگامی صورتحال قرار دیا گیا ہے؛

ؤ اور اس وائرس سے انسانی صحت کو الحق قابل توجہ خطرات کے  منکی پاکس کے موجودہ پھیل  جبکہ،

کو صحت عامہ کے   2022جوالئی،  29نیو یارک کے کمشنر برائے صحت نے باعث، منکی پاکس وائرس کو ریاست 

 لیے ایک فوری خطرہ قرار دیا ہے۔

کیسز رپورٹ ہونے کے سبب، نیو یارک کو ملک    3124تک  2022اگست،  26ریاست نیو یارک میں  جبکہ،

 بھر میں منتقلی کی سب سے بلند شرح کا سامنا ہے۔ 

صحت کے مقامی محکمے مسلسل منکی پاکس کی وباء کے خلف تشخیص میں معاونت، رابطے می  جبکہ، 

آ جانے والے رابطے میں رہنے والے افراد اور خصوصی توجہ یافتہ رہنے والے افراد کی شناخت اور نگرانی، زد میں 

زیادہ خطرے کی زد میں موجود آبادیوں کو ویکسین لگائے جانے اور تعلیم اور رسائی کے ذریعے امدادی کاروائیاں کر  

 رہے ہیں۔ 

کی ویکسین ریاسِت نیویارک کی حکومت کو میونسپلٹیز، مقامی علقوں اور کاؤنٹیز کی منکی پاکس جبکہ، 

لگانے اور ٹیسٹ کرنے؛ اور اس مرض کے پھیلؤ کو جاری رہنے سے روکنے کے لیے کوششوں میں سہولت کاری  

 کے لیے ان کی معاونت کرنا ہو گی۔

، ریاسِت نیو یارک کی گورنر، ریاسِت نیو یارک کے آئین اور نیو یارک  Kathy Hochul، میں، اب، اسی بنا پر

میں بیان کردہ   20کی ریاست کے قوانین کی رو سے خود کو تفویض کردہ اختیار کے تحت، بذریعہ ٰھذا ایگزیکٹو آرڈر 

شرائط، ضوابط،   میں موجود قانون کی 20ریاستی آفت کی ہنگامی صورتحال کو توسیع دیتی ہوں، اور ایگزیکٹو آرڈر 

 تک جاری رکھتی ہوں؛ 2022ستمبر،  27اور معطلیوں کو 

کے تحت مجھے تفویض شدہ اختیار کے تحت کہ کسی   29کے سیکشن B-2 آرٹیکل  ایگزیکٹو قانون کےمزید، 

ریاستی آفت کی ہنگامی صورتحال کے دوران کسی ایجنسی کے دستور، مقامی قانون، آرڈیننس، حکم نامے، اصول یا  

ضابطے، یا ان کے کسی حصے کو عارضی طور پر معطل یا تبدیل کر سکوں، اگر اس دستور، مقامی قانون، آرڈیننس،  

نامے، اصول یا ضابطے کی تعمیل آفت کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الزمی کاروائی کو روکے، اس  حکم

کی راہ میں رکاوٹ ہو یا اس میں تاخیر کرے یا اس آفت سے نمٹنے کے لیے وہ تبدیلی الزمی ہو، میں اس ایگزیکٹو حکم  

 ر پر معطل یا ان میں تبدیلی کرتی ہوں: تک ان سب کو عارضی طو 2022ستمبر،  27نامے پر درج تاریخ سے 

 

(، کو اس حد تک 3)(j)4303(، اور E)3221(l)(8) ،(E)(17)(i)3216انشورنس کے قانون کے سیکشنز  •

( درکار کوریج ، بغیر کسی شریک ادائیگی، شریک 1جو کہ مندرجہ ذیل کے لیے ضروری ہو: )

فاظتی ویکسین لگانے کے لیے، اور اسے انشورنس، یا ساالنہ کٹوتیوں کے، منکی پاکس وائرس کی ح

سے پہلے خریدی گئی صحت کے بیمہ کی انفرادی پالیسیوں کے   2010مارچ   30لگانے کا انتظام، جب 



پلن کے لیے نیٹ ورک میں یا نیٹ ورک سے باہر فراہم کیا جاتا ہو اور ان افراد کے لیے ہو جو بیماریوں  

"( سے متعلق مشاورتی کمیٹی  ACIPنائزیشن پریکٹسز )"کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز کی امیو 

( اس کے حفاظتی ٹیکوں کے لیے، اور اسے لگانے کے انتظام،  2کی سفارش کے اندر نہ آتے ہوں؛ اور )

کی سفارش سے   ACIPکے لیے شریک ادائیگیوں، شریک بیمہ، اور ساالنہ کٹوتیوں کو معاف کریں، جب 

 سے باہر فراہم کی جائیں؛ مشروط افراد کے حوالے سے نیٹ ورک 

 

(، اور ll(، اور )1)4303(e)(1)، (f) ،(3)(l( اور )h)3221انشورنس کے قانون کے سیکشن  •

4328(b)(1  کو اس حد تک جو کہ شریک ادائیگی، شریک بیمہ، اور ساالنہ کٹوتیوں کو معاف کرنے کے )

رک کے اندر لیبارٹری ( منکی پاکس وائرس کی تشخیص کے لیے نیٹ و1لیے ضروری ہے برائے: )

( مندرجہ ذیل مقامات پر منکی پاکس وائرس کی تشخیص کے لیے دورے، بشمول ٹیلی  2ٹیسٹنگ؛ اور )

ہیلتھ کے ذریعے: ایک نیٹ ورک کے اندر کے فراہم کنندہ کا دفتر، ایک نیٹ ورک کے اندر کا فوری 

دمات فرام کنندہ ادارہ جو نگہداشت کا مرکز، کوئی دوسرا نیٹ ورک کے اندر بیرونی مریضوں کو خ

مونکی پاکس کی تشخیص کرنے کے قابل ہو، یا ایمرجنسی ہسپتال کا شعبہ، تاہم، بشرطیکہ شریک  

ادائیگیاں، شریک بیمہ، اور ساالنہ کٹوتیاں قابل اطلق پالیسی کے مطابق عائد کی جا سکتی ہوں یا منکی  

کے معاہدے کے مطابق، بشمول ایک پاکس وائرس کے لیے کسی بھی پیروی کی نگہداشت یا علج  

اندرونی مریض کا ہسپتال میں داخلہ، جیسا کہ قانون کی جانب سے اجازت شدہ ہو، اور اگر بصورت دیگر  

( کے ذریعے بیان کردہ زیادہ کٹوتی والے صحت 2)(c)223قانونی تقاضہ ہو تو انٹرنل ریونیو کوڈ سیکشن 

 ا ہے۔ کے منصوبے کے لیے کٹوتی کا اطلق کیا جاسکت

 

سال دو ہزار بائیس میں آج اگست کی اٹھائیس  

تاریخ کو البانی شہر میں میرے  

دستخط اور ریاست کی مجوزہ مہر 

 کے تحت جاری کیا گیا 

 

 

 

  منجانب گورنر 

 

 سیکرٹری از گورنر 


