
 
 الحاكمة كاثي هوكول  19/ 10/ 2022 للنشر فوًرا:

 
 

    ( المحدثة قد أصبحت اآلن متوفرة لألطفالCOVID-19الحاكمة هوكول تعلن عن أن جرعات لقاح مرض )
    

عاًما مؤهلين لتلقي الجرعات المعززة بعد شهرين من إكمال السلسلة األولية   11و  5األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
   أو بعد آخر جرعة معززة أو جرعة إضافية

   
ترسل إدارة الصحة بالوالية إرشادات جديدة لمقدمي خدمات رعاية األطفال لتلقي الجرعات التي تستهدف ساللة الفيروس  

   األصلية؛ ومتحورات أوميكرون
     
  

أعوام وأكبر يمكن أن يحصلوا اآلن على جرعات   5أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن األطفال الذين يبلغون من العمر 
(. قامت إدارة الصحة بالوالية بتحديث إرشاداتها COVID-19معززة ثنائية التكافؤ موصى بها لزيادة الحماية ضد مرض )

واء األمريكية بتعديل ترخيص االستخدام في حاالت الطوارئ الخاص بها وحدثت هذا األسبوع بعد أن قامت إدارة الغذاء والد
مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها إرشاداتها السريرية والتي ستسمح بشكل جماعي لمزيد من األطفال بتعزيز  

  (.COVID-19مناعتهم بأمان ضد مرض )
  

"ستؤدي القدرة على توفير الجرعات المعززة الثنائية لعدد أكبر من األطفال في كافة أنحاء الوالية إلى   قالت الحاكمة هوكول،
توسيع الحماية ضد متحورات أوميكرون حيث نعمل بشكل جماعي لإلبقاء على مواكبة هذه اللقاحات اآلمنة والفعالة بشكل 

ذه الجرعات المعززة لحماية أنفسهم وعائالتهم وأطفالهم "أشجع جميع سكان نيويورك المؤهلين للحصول على ه دائم".
  ومجتمعاتنا من هذا الفيروس بينما نتجه إلى أشهر الطقس البارد." 

  
  نيويورك سكان يتلقى أن نيويورك والية في  الصحة إدارة توصي لالستخدام (CDC) وتوصيات (FDA) لترخيص وفقًا

  اللقاحات سلسلة إكمال من األقل على شهرين بعد التكافؤ الثنائية المعززة الجرعة أكبر أو سنوات 5 العمر من يبلغون الذين
 وأكبر سنوات 5 أعمارهم تبلغ ذين ال المؤهلين لألطفال إضافية.يمكن لقاح جرعة أو معززة جرعة آخر بعد أو األولية

  تلقي أكبر أو أعوام 6  أعمارهم تبلغ الذين  لألطفال ويمكن التكافؤ الثنائية بيونتك فايزر من معززة جرعة  على  الحصول
  تركيبة بتحديث العلماء يقوم لذلك الوقت بمرور شائع بشكل الفيروسات تتغير موديرنا. من  التكافؤ الثنائية المعززة الجرعة

   المنتشرة. الساللة  من الحماية في اإلمكان قدر  فعالة لتكون لقاحال
    

"إن الجرعات المعززة الثنائية التكافؤ الجديدة هي  قالت ماري تي باسيت مفوضة إدارة الصحة في والية نيويورك الدكتورة، 
أول ما يتم توفيره الستهداف المتحورات الفرعية المنتشرة حاليًا من أوميكرون والتي تقدم أهم حماية لألطفال والكبار حتى  

واألوصياء  اآلن. الحصول على كل الجرعات هو أفضل طريقة للوقاية من المرض الخطير ودخول المستشفى. أيها اآلباء 
    يرجى أخذ الحرعات المعززة لكم وألطفالكم في أقرب وقت ممكن." 

    
إلى اللقاح مما يساعد   BA.5و  BA.4، تضيف الجرعات المعززة الجديدة مكونات بروتين أوميكرون CDCوكما أشارت

على استعادة الحماية التي تضاءلت سابقًا واستهداف المتحورات الحديثة األكثر قابلية لالنتقال والتهرب المناعي. من المتوقع  
( بما في ذلك  COVID-19بمرض شديد من بسبب فايروس ) أن تقلل الجرعات بشكل كبير من فرص إصابة سكان نيويورك 

   دخول المستشفى أو حتى الوفاة.
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmedia%2Freleases%2F2022%2Fs1012-COVID-19-Vaccines.html&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=En74GBSrRqqsQLXtRNL01WH%2F%2FMK%2FL8VF%2B6v24GD%2BLcc%3D&reserved=0


  75,000( في الواليات المتحدة. توفي ما يقرب من IDCOV-19حالة وفاة بسبب مرض )  مليون 1تم اإلبالغ عن أكثر من
  . 2020من سكان نيويورك بسبب العدوى منذ ظهور الجائحة في عام 

    
 واألوصياء اآلباء حث الصحة إدارة تواصل المؤهلين لكافة التكافؤ الثنائية المعززة الجرعت  باستخدام التوصية إلى  إضافة 

 تلقي إن ممكن. وقت أقرب في  األولية اللقاحات  سلسلة وأكبر أشهر ستة العمر من يبلغون  الذين  أطفالهم من أي إكمال على
    شهرين. بعد معززة جرعة على   للحصول مؤهالً  لتكون ضروريًا  األولية الجرعات

    
 والية في أكبر أو عاًما 12 أعمارهم  تبلغ الذين لألفراد التكافؤ ثنائية معززة جرعة  مليون 1.1 من أكثر تقديم بالفعل تم

 الذين نيويورك لسكان الجرعات إعطاء ببدء وتلقوها التكافؤ  ثنائية جرعات مسبقًا طلبوا الذين الخدمة لمقدمي يُسمح نيويورك.
  بر.وأك سنوات 5 العمر من يبلغون

    
  تلبية في اللقاحات مصنعو يستمر حيث أسبوع كل العرض يتزايد الوالية. مستوى على ومتاحة مجانية المعززة الجرعات

  أو الصحية الرعاية بمقدم االتصال نيويورك سكان على  يجب جرعة على للحصول موعد لحجز اللقاحات. مقدمي طلبات
   عة.المقاط  في الصحة  إدارة  أو المحلية  الصيدلية

    
قم  أو االتصال بالر  438829، أو إرسال الرمز البريدي لمنطقتهم إلى vaccines.govيمكن لسكان نيويورك أيًضا زيارة

خانات  5مز بريدي يتكون من وبعد إدخال رvaccines.gov للعثور على مواقع قريبة. على  0233-232-800-1
(" واختيار نوع الجرعة الثنائية التكافؤ Updated Vaccinesيستطيع سكان نيويورك النقر على "اللقاحات المحدثة )

   حسب العمر الذي يسعون لحجز موعد له سواًء كان ألنفسهم أو ألطفالهم.
  

( التابعة إلى إدارة الصحة  COVID-19يمكن لسكان نيويورك مشاهدة الحملة التثقيفية العامة لإلنفلونزا وفيروس مرض )
  .هنا اإلسبانيةوهنا اإلنجليزية باللغة

  
   .(COVID-19)  مرض فايروس ضد المعززة الجرعات  تعرف على المزيد حول

    
###    
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