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 !Lex Do This   هيا!، لكسنغتون،

 

ن لإلنضمام إىل حملةدعت رئيسة البلدية ليندا غورتو          وس !Lex Do This ن اليوم المواطني   للتطعيم ضد فت 

COVID-19  ي لكسنغتون
ن
  .ف

قالت غورتون: "اللقاح هو طريقتنا للتخلص من الوباء" و أضافت: "أنا أشجع الجميع ليس عىل التطعيم فقط عندما  و          

ي تبليغ هذه المعلومة 
ن
ن دورهم ، ولكن عىل المساعدة ف ي مكافحة يحي 

ن
وتشجيع اآلخرين عىل اتخاذ هذه الخطوة الحيوية ف

COVID-19  ".ي مجتمعنا
ن
 ف

 نو الذي يرأسه كل م Mayor's Vaccine Task Force قام فريق العمل التابع لرئيسة البلدية ، المختص بعملية التطعيم        

 Chuck Mixي مقاطعة لكسنغتون
ن
  !Lex Do This تحضت  حملةب   Dr. Kraig Humbaughفايت ، -و مفوض الصحة ف

كة ي من شر
،  Blue Grass Community Foundation، ومؤسسة Cornettعىل مدى األسابيع الماضية، بفضل الدعم السخن

. يتمثل  Lynn Imaging ، و Monster Color ، و United Way of the Bluegrass و ن كاء اإلعالميي  ، والعديد من الشر

ي الوصول
ن
ن دوره و ذلك بالحصول عىل  هدف الحملة ف إىل جميع أنحاء لكسنغتون لتشجيع كل شخص عىل التطعيم عندما يحي 

وس  و الذي ثبت أنه آمن وفعال.  COVID-19 اللقاح ضد فت 

ي حملة         
ن
ح لماذا   !Lex Do This" المشاركة ف سهلة ويمكنكم ذلك عتر توزي    ع منشور أو صورة أو مقطع فيديو يشر

ي وأحفادي. بالنسبة لمجتمعنا، ألنه التطعيم مهم ب
ي قادرة عىل معانقة أبنائ 

، التطعيم مهم ألنه يجعلنن النسبة لكم. بالنسبة ىلي
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ن العودة إىل المدرسة ، وإعادة فتح االقتصاد ، وحضور و ممارسة الشعائر الدينية و العبادة ، ورؤية األصدقاء ، واإلستمتاع 
ِّ
ُيَمك

 واإلستمتاع بالعطالت ، وغت  ذلك الكثت  ". بالتجمعات العائلية ، 

ي حملة         
ن
التواصل عتر وسائل التواصل االجتماعي والتلفزيون والراديو و وسائل   !Lex Do Thisتتضمن المشاركة ف

كات والمؤسسات عىل نشر الحملة عتر منشو  رات اإلعالم المطبوعة واللوحات اإلعالنية وغت  ذلك. يتم تشجيع األفراد والشر

ح أهمية الحصول عىل التطعيم. يمكن أن تتضمن المنشورات مقطع فيديو أو ببساطة إرسال و  وسائل التواصل االجتماعي لشر

. توجد   LexDoThis#ستخدموا الهاشتاج إ.  !Lex Do Thisتوزي    ع صورة الحملة  ي منشورات وسائل التواصل االجتماعي
ن
ف

.   www.lexingtonky.gov/vaccines مجموعة أدوات رقمية عىل الموقع 
ً
يل رسومات وفيديوهات َمّجانا ن  حيث يمكنكم تتن

ي إىل        
وئن  عن طريق إرسال بريد إلكتر

ً
ا طلب مطبوعات مجانا

ً
كات والمؤسسات أيض  mayor@lexingtonky.govيمكن للشر
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