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 الحاكم أندرو م. كومو    13/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ن شخص بالكامل ضد مرض )  8الحاكم كومو يعلن عن تلقيح أكثر من  ي والية نيويوركCOVID-19ماليي 
ن
  ( ف

  
ن بالكامل 40اآلن أصبح أكثر من     % من سكان نيويورك ملقحي 

  

    ساعة  24جرعة خالل آخر   111,885أعطيت 
  

    مليون جرعة أعطيت خالل آخر سبعة أيام  1حوالي 
  

 عىل برنامج الوالية للقاحات
ً
  هنا  يتم تحديث لوحة عمل اللقاحات يوميا

  
ن شخص بالكامل ضد مرض ) 8اليوم عن تلقيح أكثر من  CUOMOأعلن الحاكم  ي والية نيويورك. COVID-19ماليي 

 ( فن

ساعة، وأعطي ما يقرب من   24لوالية خالل آخر جرعة من شبكة التوزي    ع الواسعة عىل مستوى  111,885وقد أعطيت 
   مليون جرعة خالل األيام السبعة الماضية. 

  
ا عىل صعيد التطعيم وترفع مستويات مناعة مجتمعاتنا ضد مرض  وقال الحاكم كومو

ً
: "تحرز والية نيويورك تقدًما ثابت

(COVID-19إىل أعىل المستويات، لكن لدينا المزيد من العمل قبل أن ي )  عود الجميع إىل بر األمان والوضع الطبيعي
 ونهاًرا لجعل اللقاح متاًحا قدر اإلمكان من خالل فتح مواقع جديدة وزيادة توفر   الجديد. 

ً
"إن التطعيم امتيا، ونحن نعمل ليال

ن شخص   المراجعات بدون مواعيد.  زيد من  لكننا بحاجة إىل إعطاء الم  -وهذه محطة هامة   -لقد تم تطعيم ثمانية ماليي 
  سكان نيويورك اللقاح إذا أردنا التغلب عىل كوفيد إىل األبد". 

  
ي اللقاح بدون موعد مسبق  

ن لتلق  ي نيويورك المؤهلي 
ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطنن

جميع مواقع التلقيح الجماعي فن
 .
ً
 يخدم أوال

ً
ي أوال

األوىل فقط ويتم تحديد موعد   إن مواعيد المراجعة بدون موعد محجوزة للجرعات عىل أساس من يأت 
 إىل ذلك، يتم تشجيع جميع مقدمي اللقاحات عىل السماح  الجرعات الثانية تلقائًيا بعد إعطاء الجرعة األوىل. 

ً
إضافة

 . ن ي نيويورك المؤهلي 
ي أحد مواقع   بالمراجعة بدون موعد مسبق لمواطنن

وأما األشخاص الذين يرغبون بتحديد موعد فن
ي 
NYS-4--833-1أو باالتصال عىل  تطبيق هل أنا مؤهل  تديرها الوالية فيمكنهم القيام بذلك عىلالتطعيم الجماعي الن 

VAX. ا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية أو ال
ً
طبيب أو المستشقن لتحديد مواعيد عند  كما ان بمقدور الناس أيض

         للعثور عىل معلومات حول مواعيد اللقاحات بالقرب منهم.  vaccines.govتوفر اللقاحات أو زيارة موقع 

  
  التفاصيل عىل مستوى الوالية

  17,166,220 - مجموع الجرعات الُمعطاة 

  111,885  -ساعة  24مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر 

  931,850 - أيام  7مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر 

 وأكثر ممن حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة   18نسبة سكان نيويورك بعمر 
ً
  % 60.9 -عاما

 وأكثر ممن حصلوا عىل سلسلة اللقاح بالكامل   18نسبة سكان نيويورك بعمر 
ً
  % 50.4 -عاما

  % 48.9  -ا عىل األقل عىل جرعة واحدة من اللقاح نسبة كافة سكان نيويورك الذين حصلو 

  % 40.4  -نسبة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank


  

  
األشخاص الذين أخذوا جرعة واحدة  

  من اللقاح عىل األقل
  

األشخاص الذين أخذوا  
  سلسلة اللقاح بالكامل

  

  المنطقة
  مجموع

  الزيادة

اكمية خالل   الثر
  آخر

  ساعة 24

  مجموع

  الزيادة

اكمية خالل   الثر
  آخر

  ساعة 24

Capital 
Region  

577,425   2,733   487,303   5,483   

Central New 
York  

466,814   938  412,116   2,212   

Finger Lakes  587,713   2,168   509,151   8,814   

Long Island  1,261,876   4,719   999,067   9,873   

Mid-Hudson  1,035,645   3,740   837,586   9,034   

Mohawk 
Valley  

229,111   544  200,453   1,525   

New York 
City  

4,470,607   18,929   3,637,751   36,440   

North 
Country  

210,948   511  191,200   654  

Southern Tier  303,753   842  262,851   2,259   

Western New 
York  

627,153   2,453   516,218   4,493   

   80,787   8,053,696   37,577   9,771,045  عىل مستوى الوالية

  

  
                         

  

ي ُسلمت  
الجرعات األول التر

ي  
ن
بالكامل إل الموفرين ف

  نيويورك

ي ُسلمت  
الجرعات الثانية التر

ي  
ن
بالكامل إل الموفرين ف

  نيويورك

  تراكمي   مجموع

  1األسبوع 

ي  
ن
ي ستصل ف

الجرعات التر
12 /14  - 12 /20  

163,650   0  163,650   163,650   

  2األسبوع 

ي ستصل  
الجرعات التر

12 /21  - 12 /27  

452,125   0  452,125  615,775   

  3األسبوع 

ي  
ن
ي ستصل ف

الجرعات التر
12 /28  - 1 /03  

227,395   0  227,395   843,170   

  4األسبوع 

ي ستصل 
  04/ 1الجرعات التر
- 1 /10  

239,025   165,150   404,175   1,247,345   

   119,925   221,315  5األسبوع 
  

341,240   
  

1,588,585   



ي  
ن
ي ستصل ف

الجرعات التر
1 /11  - 1 /17  

  6األسبوع 

ي 
ن
ي ستصل ف

  الجرعات التر

1 /18-  1 /24  

250,400   462,395   
  

712,795   
  

2,301,380   

  7األسبوع 

ي 
ن
ي ستصل ف

  الجرعات التر

1 /25  - 1 /31  

260,150   239,525   499,675   2,801,055   

  8األسبوع 

ي 
ن
ي ستصل ف

  الجرعات التر

2 /01  - 2 /07  

321,850   220,720   542,570   3,343,625   

  9األسبوع 

ي 
ن
ي ستصل ف

  الجرعات التر

2 /8 -  2 /14  

320,000   244,500   564,500   3,908,125   

  10األسبوع 

ي 
ن
ي ستصل ف

  الجرعات التر

2 /15  - 2 /21  

356,990   265,525   622,515   4,530,640   

  11األسبوع 

ي 
ن
ي ستصل ف

  الجرعات التر

2 /22  - 2 /28  

393,530   305,780   699,310   5,229,950   

  12األسبوع 

ي 
ن
ي ستصل ف

  الجرعات التر

3 /01  - 3 /07  

1,020,660   290,500   1,311,160   6,541,110   

ي   13األسبوع 
الجرعات التر

ي 
ن
  14/ 3  - 08/ 3ستصل ف

618,880   526,415   1,145,295   7,686,405   

ي   14األسبوع 
الجرعات التر

ي 
ن
  21/ 3  - 15/ 3ستصل ف

699,790   584,775   1,284,565   8,970,970   

ي   15األسبوع 
الجرعات التر

ي 
ن
  28/ 3  - 22/ 3ستصل ف

828,000   737,080   1,565,080   10,536,050   

ي   16األسبوع 
الجرعات التر

ي 
ن
  04/ 4  - 29/ 3ستصل ف

819,800   569,905   1,389,705  11,925,755   

ي   17األسبوع 
الجرعات التر

ي 
ن
  12/ 4  - 05/ 4ستصل ف

1,068,455   658,770   1,727,225   13,652,980   

  18األسبوع 

ي 
ي  الجرعات التر

ن
ستصل ف

4 /12  - 4 /18  

763,825   774,825   1,538,650   15,191,630   

  19األسبوع 

ي  
ن
ي ستصل ف

الجرعات التر
4 /12  - 4 /18  

738,340   507,620   1,245,960   16,437,590   

   17,857,385   1,419,795   662,790   757,005  20األسبوع 



ي  
ن
ي ستصل ف

الجرعات التر
4 /19  - 5 /02  

  21األسبوع 

ي  
ن
ي ستصل ف

الجرعات التر
5 /03  - 5 /09  

451,100   556,950   1,008,050   18,865,435   

  
 (. COVID-19لقاح مرض ) لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول  COVID-(19 لوحة عمل تتبع لقاح مرض )  تتوفر 

( خالل  COVID-19إعطاء لقاح مرض )تتطلب وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات 
ي   24

ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة عىل لوحة العمل يومًيا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم فن
    الوالية. 

  
ي 
ي عملية توزي    ع اللقاح االتصال عىل الرقم المجاتن

-VAX- 833بإمكان سكان نيويورك الذين يشكون بوجود احتيال فن

SCAM (833-829-7226  ي إىل إدارة صحة الوالية عىل
وتن ( أو إرسال رسالة بريد إلكث 

 .STOPVAXFRAUD@health.ny.gov  سيقوم موظفو الخط الساخن بتوجيه الشكاوى إىل وكاالت التحقيق
ن بالكامل. المناسبة لضمان عدم استغالل سكان نيوي     ورك ألن الوالية تعمل عىل تطعيم السكان المؤهلي 

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية عىل 

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |والية نيويورك | الغرفة التنفيذية |
 

اك  إلغاء االشث 

 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=Cz2X3lz8SQoAg92e8twQy2U58RXRVKW3YQuDBozj44pWm-4gZRXZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1jTG5YQVBYVU5NTUNLZkFIRWpESG1XemhDYVFXNTd3RkptYVpKWldTRjVNa05yVUNYaFhaQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxV1pFTnJhMmRpY3pGd1QwNVlTaTFsYm5KRFNtZEtja0ZaU25kMWJUWTBRWGx1U0RWalpGVkdTV1p1V2tWcGJESjZhRlJhUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESldhbUl6WkdoTWJWWTBXbGROZFdKdWEzVmFNamt5VERJNU0xbFRPWGxhVjFKd1kyazFhR016UWpSUU1VcEdVbW94YlZWc09XOWpTRkp4VTJ4T1dFNHdSbXBaVm1oeVRqRmFVMkpFU25KYWJGWm9ZV3hDVlZKVVdqRlNWRTVKWTBka2NreFVSak5YYkdodlUwVTFTV0p0WkhKUmJGSmhVVEJHUjJJeVVrbFZibVJxWlcwNU1sUkVTbGRoYlVsNldrZG9UV0pXV1RCWGJHUk9aRmRLZFdFelZtRk5hbXQ1VkVSSk5VMHhiRlJQV0d4aFZqRktkMWt5YXpGaFIwMTZVV3BTVVUxVmNFZFZiVzk0VW0xR1NWZFlhR3BoVkVaRVZsZHdZVk14VVhoaVJ6Vk9Wako0UlZreGFFZFJNbFp6WWtoU2FsWlZjRVZhVlZKUFRsWldkVk5zU2xoVFIxSlBXVzE0YW1ReFJsWlhiWGhVWWtad2VWVXdXVFZpVlRsSFYyNUNVbUpHU21oVlZFSkhVakpKZVZWcmJGWmliVkp4V2xjd05VMXNVa1ZUYkdSb1lsVnNObGRyWkc5VVYwcFhWMVJDV0dKSFVrOWFSbVJMWkZkRmVsWnRSazVoYlhRMVZrVlNTazVWTUhoaVJsSlFWMGQ0YUZacVJrdGtNV3Q1WVhwR2FGSXdNVFpWVjNCVFZWVXhWbU5GWkZaaVZ6azBXWHBLVjFkV1JuSmhSM2hYVFRGS1dGWldXbUZVTVZKV1RsWmtXR0pZUWxWVmJHUXdUa1phVjJGRlRtdFdhelZIVlRJeE5GWXdNVmRqUlRGVlRVZFNjVnBYZUdGV2JVWkdUMWRvVGxaVmNFMVdSRUpoWXpKV1YxWnVUbEpoYkZwUFZXMHhhbVZHWkhKVVdHaHBVbTEwTTFwRlVtRlZiVXBHVTIxb1ZsWkZTa2hWYWtwS1pWWldjbUpHV21saVZrcDRWMnhqZDA1Vk1YTlZhMVpVWWtkU2IxbHNWbk5PYkdSeVdrYzVWVll3Y0ZoV01WSkRWMGRLU0ZWck9XRlNiVkpNV2taa1JtVnNXblJTYXpWb1lsaFJNVlpyVmxOVGF6VldUVWhvYVZKc1NsRldNR1EwWVVaYWNWSnJkR3ROVjNRMVdWaHdSMkZHU1hkTlZGcFdWak5DVkZaV1ZYaFdiVTVHV2taYWFWWjZhM3BYYTFaaFZqRmFWMVp1VWxCV00wSndWbXhvUTAxR1dsaGpSVTVYWVhwV1dWWlhOVk5YUmxwR1kwWkNXbUpIYUVSVk1GcGhWbXh3UjFwR1NrNVdiRmw2VmtaYWIxbFdaRWhUYkZwWVlrVktXRlJXV25kbGJGcFhWMnM1V0Zack5WWldiWE14VmtaS1dHTXphRmhXTTFKeVdXcEtVMVp0VmtkaVIyaE9UVlZ3ZGxaR1ZtRmtNREZYV2tWc2FsSjZWbEJXYkZKSFUyeFdXR1JGZEZaaVZYQkhWVEl4YjFac1drWlRhMmhXWVd0d1MxcFdXbGRqYlVwSFYyMXNhVlpyY0RSV01uaHFaREExVmsxWVRsWmhNVnBWV1d0a1UySXhiSE5XYms1UFlrZFNlVmRyWXpWV1ZsbDNZMFpvVjAxV1NrUldNR1JMVTBaV2NrOVhSbE5
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b38f882c-ec14b0eb-b38d7119-000babd9f75c-142caa9961e57bdd&q=1&e=66d70ae1-17ad-4302-8537-b9921ef1af0f&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES0E45AC7883693710852586D4005A62C500000000000000000000000000000000

