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اوب :          إلتصالا    ي    غكر                 سوزان ستر

 
 ّماكك

 3117-258-859: المكتب           3111-258-859 :المكتب

   7911-608-859 : المحمول           2564-576-859: المحمول  

 

   شخص ألف 20 من أكث   أن تقول البلدية رئيسة
 
 اللقاحات تلقوا  لكسنغتون ف

 تم أنه غورتون ليندا  البلدية رئيسة أفادت ، الصباح هذا  الصحة وإدارة الصحية الرعاية وكاالت  ممثل   تقارير  سماع بعد              

   النطاق واسع تقدم إحراز 
 
 " اللقاحات إعطاء" ف

   شخص 20000 من يقرب ما  تطعيم تم لقد 
 
 عمال من آخرين 2000 تلقيح الصحة إدارة برمجت و  ، لكسنغتون ف

   العاملي    من هم اللقاحات تلقوا  الذين معظم. اليوم الصحية الرعاية
 
 السن كبار   أو  المتدخلي    أوئل أو  الصحية الرعاية مجال ف

   يعيشون الذين
 
 و  األمراض عل السيطرة ومراكز  الوالية حكومة وضعت و . العيش عل المساعدة ذات المسني    إقامة مرافق ف

   المجموعات تلك CDC منها الوقاية
 
تيب مقدمة ف  .اللقاح عل للحصول التر

   يوجد : "غورتون قالت
 
   النصف احتياجات نخدم ألننا  كبت    صحية رعاية مجتمع لكسنغتون ف

ر
ف ". الوالية من الشر

   العاملي    تطعيم عل للعمل أكت   وقتا  منا  يتطلب فإنه لذلك، ونتيجة
 
ا  ا تقدم   أحرزنا  لكننا . لدينا  الصحية الرعاية مجال ف  ، حقيقي 

   تصنيفهم تم الذين أولئك إىل لدينا  التطعيم إمكانيات بعض وانتقلت
 
تيب ف  الشكوك من الكثت   هناك أن نعلم نحن. المواىل   التر

  
 
 ." بالمرونة نتحل أن علينا  ويجب ، العملية هذه ف

   هنا  الوضع مع  نتكيف سوف: "وقالت. بالصت   التحل   المواطني    من غورتون طلبت
 
 تستدعيه حسبما  ، غتونلكسن ف

  ". "نحن نعرفه ما  مواطنونا  سيعرف بالتاىل   و  ، شفافي    وسنكون ، الحاجة
 إىل بالصت   التحل   الجميع من أطلب أن فقط يمكنن 

ا  يريد  من كل  أن نضمن سوف. شخص كل  دور  يحل حي     ." عليه سيحصل لقاح 
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   الفيدرالية الحكومة تتحكم
 
   اللقاح كمية  ف

 من: "غورتون قالت. هنا  إىل تصل ومنر  ، سنغتونلك عليها  تحصل النر

   ذلك إدارة واجبنا 
 
ا  نعمل نحن". "ممكن وقت أقرب ف ها  والصيدليات الصحة ودائرة مستشفياتنا ...  مع   عدم لضمان...  وغت 

 ".لقاح أي إهدار 

   رسيعة زيادة هناك ستكون أنه غورتون تتوقع
 
   المحلية التطعيمات أعداد  ف

 
 .المقبلة القليلة األسابيع ف

  إذا  عما  لسؤالها  المتقاعدين والصيادلة الممرضات من العديد  قبل من بها  االتصال تم أنه ، مسجلة ممرضة وه   ، غورتون قالت

   الروح نوع هو  هذا : "غورتون قالت. اللقاحات إلعطاء لمتطوعي    حاجة هناك كانت
 سنحتاج ، نعم". "رائعة مدينتنا  تجعل النر

 تسيت   عل القادرين أولئك لمساعدة و  اللقاحات إلعطاء المساعدة عل القادرين أولئك لمساعدة سنحتاج . المساعدة إىل

نامج  " .بسالسة ليعمل الت 

   تدريب عل الحاصلي    لألشخاص يمكن
 
 إلدارة التابع الطن    االحتياط   فريق إىل االنضمام الصحية الرعاية مجال ف

   للمساعدة  mrc-lexington-the-https://lexingtonmrc.wordpress.com/join/  عل الصحة
 
 .اللقاحات إعطاء ف

نامج بمساعدة المهتمي    لألشخاص يمكن   ...  بسالسة للعمل الت 
 
   التحكم من المجاالت  كل  ف

 
 البيانات إدخال إىل المرور  حركة ف

   بريد  إرسال يمكنهم.  إلخ... 
ون    Mayor@lexingtonky.gov .التاىل   اإليميل عل البلديةغورتون رئيسة إىل إلكتر
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