
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 9/ 7 للنشر فوًرا: 

 
 

( الجديدة COVID-19هوكول تعلن أن بإمكان سكان نيويورك اآلن تلقي الجرعات المعززة من لقاح مرض )الحاكمة 
  المصممة لتعزيز الدفاعات ضد متحورات أوميكرون الفرعية

  
أكبر والذين  عاًما 12( المحّدثة مخصصة لألفراد الذين تبلغ أعمارهم COVID-19الجرعات المعززة من لقاح مرض )

  تجاوزوا شهرين من تاريخ الجرعة المعززة السابقة أو منذ إكمال السلسلة األصلية
  

اآلن اختياري في أماكن كان مطلوبًا فيها سابًقا مثل المواصالت العامة ومركبات األجرة والمطارات   أصبح ارتداء الكمامات
 ومالجئ المشردين والمنشآت اإلصالحية ومراكز االحتجاز 

  
نيويورك إرسال  (، يمكن لسكان COVID-19للبحث عن المواقع القريبة التي تقدم الجرعات المعززة المحدثة ضد مرض )

  هناأو زيارة  1-800- 232-0233أو االتصال بالرقم  438829الرمز البريدي إلى 
  

  
( ثنائية التكافؤ والتي تم COVID-19أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توفر الجرعات المعززة من لقاح مرض )

وتعزيز حماية المطاعيم السابقة. يتبع هذا اإلعالن توصية مراكز   BA.5و  BA.4تصميمها إلضافة متحورات أوميكرون 
بايونتيك ألي  -( المحدثة من فايزرCOVID-19لقاح مرض )السيطرة على األمراض والوقاية منها باستخدام معززات 

أصدرت الحاكمة هوكول هذا اإلعالن قبل   عاًما أو أكبر. 18عاًما أو أكبر ومن موديرنا لمن يبلغ   12شخص يبلغ من العمر 
  فترة وجيزة من الحصول على جرعة معززة في المركز الصحي في حي بوريكن في شرق هارلم اليوم. لتحديد موعد

( المحدث يجب على سكان نيويورك االتصال بمزود الرعاية  COVID-19للحصول على الجرعة المعززة من لقاح مرض )
الصحية المنتظم أو الصيدلية المحلية أو إدارة الصحة المحلية بالمقاطعة. يمكن لآلباء واألوصياء  

للعثور على    1-800-232- 0233أو االتصال بالرقم   438829أو إرسال رمزهم البريدي إلى   ،vaccines.gov زيارة
  المواقع القريبة منهم.

  

"بينما نستمر في مواجهة تأثيرات هذه الجائحة على حياتنا ككل نحتاج إلى التأكد من أننا نستخدم كل  قالت الحاكمة هوكول،
سكان نيويورك أذكياء وكانوا يعتنون ببعضهم البعض واتخذوا خطوات لحماية أنفسهم  طوال فترة الجائحة كان .أداة متاحة لنا

ويبقى الحصول على المطعوم والجرعات المعززة أفضل ما لدينا لحماية أنفسنا ورفاقنا من سكان نيويورك وأنا  وجيرانهم.
  ( ثنائي التكافؤ المحدث." COVID-19أشجع كل شخص مؤهل للتسجيل والحصول على الجرعة المعززة من لقاح مرض )

  
إضافة إلى ذلك، أعلنت الحاكمة هوكول أن ارتداء الكمامة سيكون اآلن اختياريًا في أماكن متعددة كان مطلوبًا فيها في السابق 

 بما في ذلك وسائل النقل العام وفي مركبات األجرة وفي المطارات ومالجئ المشردين ، والمنشآت اإلصالحية ومراكز
االحتجاز. ستستمر الحاجة إلى ارتداء الكمامة في مرافق رعاية البالغين والرعاية الصحية التي تنظمها إدارة الصحة في  
الوالية وفي البيئات السريرية التي ينظمها مكتب الصحة العقلية ومكتب خدمات اإلدمان والدعم ومكتب األشخاص الذين  

  يعانون من إعاقات في النمو.
  

أغسطس/آب مع بدء شحن  30مو الخدمة في نيويورك من طلب هذه الجرعات المعززة الجديدة مسبقًا حتى تمكن مقد
الجرعات المطلوبة مسبقًا في أواخر األسبوع الماضي ووصولها بالفعل إلى بعض المواقع. لكي يكون الفرد مؤهالً للحصول  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C202a767f55d64de307d608da90f02d16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637981658477940080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QYLVFQ6CuEiwXmDgtjMm%2Fx5gpA%2FAZUCSvqG1ss1sInA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C202a767f55d64de307d608da90f02d16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637981658477940080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RCpnSXzTY0KWVhPeAjSJZurVzraeE7XlF6VZ5MTmev8%3D&reserved=0


لمحدث يجب أن يكون قد أكمل سلسلة اللقاحات األصلية  ( ثنائي التكافؤ اCOVID-19على الجرعة المعززة من لقاح مرض )
  الخاصة به أو تلقى جرعة معززة قبل شهرين على األقل.

  

"لقد تغير فيروس كورونا الجديد مع مرور الوقت مع ظهور العديد  قالت الدكتورة ماري تي باسيت مفوضة الصحة بالوالية،
تم تصميم هذه الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ ألول مرة لمتحور متداول.  من المتحورات الجديدة بما في ذلك أوميكرون.

حية أو زيارة الصيدلية  أشجع جميع سكان نيويورك المؤهلين على االستفادة من هذا التقدم واالتصال بموفر الرعاية الص 
  المحلية أو االتصال بقسم الصحة بالمقاطعة للحصول على هذه الجرعة المعززة في أقرب وقت ممكن." 

  
في األيام المقبلة، ستصدر إدارة الصحة في الوالية إرشادات سريرية محدثة حول إدارة الجرعات المعززة الثنائية التكافؤ 

ي برنامج التطعيم في والية نيويورك. يُسمح اآلن لموفري الرعاية الذين طلبوا مسبقًا لجميع موفري الرعاية المسجلين ف
( المعززة ثنائية التكافؤ وتلقوها ببدء إعطائها وفقًا لترخيص استخدام الطوارئ من إدارة  COVID-19جرعات لقاح مرض )

   ( المحدثة.CDCعلى األمراض )الغذاء والدواء الفيدرالية لهذه الجرعات المعززة وتوصيات مركز السيطرة 
  

( أحادية التكافؤ لم يعد مصرًحا باستخدامها COVID-19يجب على موفري الرعاية أيًضا مالحظة أن لقاحات مرض )
عاًما أو أكبر وفقًا لإلرشادات الفيدرالية المحدثة. يجب إعادة جدولة    12كجرعات معززة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  

بايونتيك أو موديرنا أحادية التكافؤ لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  -ة إلعطاء الجرعات المعززة من فايزرالمواعيد المجدول 
  ( ثنائية التكافؤ.COVID-19عاًما أو أكثر عندما تتوفر في المواقع لقاحات مرض ) 12

  
( COVID-19ة من لقاح مرض )( أيًضا إلى أنه يتوقع التوصية باستخدام جرعات معززCDCفي األسابيع المقبلة، أشار )

( فايزر أحادي التكافؤ  COVID-19المحدثة لمجموعات األطفال األصغر سنًا أيًضا. وحتى ذلك الحين، ال يزال لقاح مرض )
  عاًما ولجميع التطعيمات األولية.  11إلى    5مصرًحا باستخدامه كجرعات معززة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من 

  
( بأن يحصل جميع  CDCتواصل إدارة الصحة في الوالية مشاركة توصيات مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )

البالغين المؤهلين والمراهقين واألطفال الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات فما فوق على التطعيم الكامل وأن يتلقوا جرعة  
  ونون مؤهلين.( عندما يكCOVID-19معززة أولية من لقاح مرض )

  
###  
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