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) بسبب وجود  COVID-19شھادة أھلیة من مدینة نیویورك للحصول على لقاح مرض ( 
 أمراض

 
وأكبر والذین یعانون من األمراض التالیة مؤھلون للحصول على لقاح مرض   16یعتبر سكان نیویورك ممن تبلغ أعمارھم 

)COVID-19 الرعایة الصحیة الخاص بھم:) حسب التوثیق أو التشخیص المقدم من مقدم  
 

 ) 11/9السرطان (حالیاً أو في مرحلة التعافي، بما في ذلك حاالت السرطان المرتبطة بحادثة  •
 أمراض الكلى المزمنة  •
(مرض االنسداد الرئوي المزمن)، الربو (بالدرجة  COPDاألمراض الرئویة، بما یتضمن وال یقتصر على،  •

 11/9ئوي، والتلیف الكیسي واألمراض الرئویة الناتجة عن حادثة المتوسطة إلى الحادة)، التلیف الر
 اإلعاقات العقلیة والتطوریة بما في ذلك متالزمة داون  •
أمراض القلب، بما یتضمن وال یقتصر على، قصور القلب، مرض الشریان التاجي، اعتالل عضلة القلب أو ارتفاع   •

 الضغط (ارتفاع ضغط الدم) 
حالة نقص المناعة (نظام مناعة ضعیف) بما یتضمن وال یقتصر على زراعة عضو صلب أو بسبب نقل الدم أو   •

العظم أو النخاع الشوكي، قصور المناعة، نقص المناعة البشریة، استخدام الكورتیكوستیرویدات، أو استخدام أدویة  
 أخرى إلضعاف المناعة أو أسباب أخرى

  40و  2كغم/م30أو أعلى) أو البدانة (مؤشر كتلة الجسم بین  2كغم/م  40ة الجسم البدانة المفرطة (مؤشر كتل •
 )2كغم/م

 الحمل  •
 مرض الخلیة المنجلیة أو التالسیمیا  •
 2أو  1داء السكري من النوع  •
 أمراض األوعیة الدمویة الدماغیة (تؤثر على األوعیة الدمویة وإمداد الُمخ بالدم)  •
 یقتصر على مرض الزھایمر أو الخرف األمرا ض العصبیة بما یتضمن وال  •
 أمرض الكبد •

 
أُقر بموجبھ بأنني أعاني من واحد أو أكثر من األمراض المدرجة أعاله حسب التوثیق أو التشخیص المقدم من مقدم الرعایة  

لمسائلة  الصحیة الخاص بي وأنھ، على حد علمي، فإن المعلومات التي تقوم علیھا ھذه الشھادة صحیحة ودقیقة تحت طائلة ا
  القانونیة.

 
 

  __________________________  _________________________  ____________ 
 التاریخ     التوقیع    االسم كتابةً 

 
 عاماً أو غیر ذلك غیر قادر على تقدیم إقرار:  17أو   16إذاكان متلق للقاح یبلغ من العمر 

 
 

  __________________________  _________________________  ____________ 
 التاریخ    توقیع الوصي    صي كتابةً اسم الو
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