المعلومات الت تحتاجون إىل معرفتها فيما يتعلق ب

توفي اللقاحات ضد فيوس COVID-19
هدف والية كنتاك هو استعمال  ٪90من جميع جرعات اللقاح المتلقاة ف الوالية ف غضون
سبعة أيام من الوصول.
حت اآلن  ،تم إعطاء  60414جرعة لقاح ف كنتاك .وقال حاكم الوالية إنه سيتم إستالم
 57000جرعة هذا األسبوع.

باإلضافة إىل ذلك  ،أعلن حاكم الوالية عن مراحل من شأنها أن توضح الجدول الزمت الذي
كي عدد من سكان كنتاك الحصول عىل اللقاح.
من خالله يمكن أل ر
• المرحلة  :a1تشمل العاملي ف مرافق الرعاية طويلة األمد ،ومرافق إقامة المسني ذات المساعدة عىل
العيش ،وموظف الرعاية الصحية ،بما ف ذلك الميجمون.
ً
• المرحلة  :b1تشمل أوائل المتدخلي ،سكان كنتاك الذين تبلغ أعمارهم  70عاما وما فوق ،العاملي ف
مجال اليبية والتدريس ابتداء من رياض األطفال وحت الصف 12
• المرحلة  :c1تشمل سكان كنتاك الذين تبلغ أعمارهم ً 60
عاما وما فوق ،أي شخص يزيد عمره عن 16
ً
تعتيها المراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها ) (CDCف أعىل
عاما ويعان من حالة صحية ر
درجات الخطورة بالنسبة لـ ، COVID-19وجميع العاملي األساسيي.
• المرحلة  :2تشمل األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ً 40
عاما وما فوق
• المرحلة  :3تشمل األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ً 16
عاما وما فوق
• المرحلة  :4تشمل األطفال الذين تقل أعمارهم عن ً 16
عاما إذا تمت الموافقة عىل اللقاح لهذه الفئة
العمرية (تضم  ٪18من سكان كنتاك)

مازالت إختبارات الكشف عن اإلصابة ب  COVID-19مستمرة يف لكسنغتون:
ف إطار برنامج  The Mayor’s Mobile Neighborhood Testing Programيتم إجراء إختبارات الكشف عن
ً
صباحا حت  4مساء.
 COVID-19من الخميس إىل السبت ( 9-7يناير) ف ملعب  Tates Creekللغولف من الساعة 9
أماكن أخرى توفر اإلختبارات :
ً
•  ، UK Kroger Field on 1350 Bull Lea Roadمن الساعة  8صباحا حت  4مساء سبعة أيام ف األسبوع.
• ) Easter Seals Cardinal Hill (formerly Shriner’s Hospitalعىل طريق ريتشموند من االثني
ً
صباحا حت  4مساء.
إىل الجمعة من الساعة 9
ً
• موقع  BCTCمفتوح من االثني إىل الجمعة من الساعة  9صباحا حت  4مساء.
• ال يزال موقع  Southland Christianعىل طريق ريتشموند يوفر إختبارات الكشف عن الفيوس من
ً
صباحا حت  4مساء من االثني إىل الجمعة  ،حسب ظروف الطقس.
الساعة 9

المزيد من المعلومات حول إختبارات الكشف متوفر ف
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