
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   5/17/2021 للنشر الفوري: 

 
 

  الحاكم كومو يطلع سكان نيويورك عىل مستجدات برنامج التطعيم للوالية

  
  ساعة 24جرعة خالل آخر  70722إعطاء 

  
  مليون جرعة خالل آخر سبعة أيام 799,736إعطاء حوالي 

  
  هنا  يتم تحديث لوحة عمل اللقاحات يومًيا عىل برنامج الوالية للقاحات

  
جرعة عبر   70,722تم إعطاء  أطلع الحاكم أندرو م. كومو سكان نيويورك اليوم عىل مستجدات برنامج التطعيم للوالية. 

جرعة عىل مستوى الوالية خالل   799,736ساعة، وتم إعطاء   24شبكة التوزي    ع الواسعة عىل مستوى الوالية خالل آخر  
  األيام السبعة الماضية. 

  
ي وسعنا لضمان   "يواصل المزيد من سكان

ي واليتنا ومن األهمية بمكان أن نبذل كل ما ف 
نيويورك تلقيهم للقاح كل يوم ف 

ة هي زيادة القدرة عىل التطعيم ألولئك   - "اإلبداع هو المفتاح هنا  قال الحاكم كومو.  استمرار التقدم،" األحداث المباشر
ي مر 

 اكز النقل، وقمنا بتوسيع توافر المواعيد دون موعد مسبق. الذين تم تطعيمهم، ويتم إنشاء مواقع التلقيح المؤقتة ف 

ي إعادة بناء  
ي المساعدة ف 

يحتاج سكان نيويورك اآلن إىل االستفادة من هذه الموارد، والحصول عىل الحقنة والقيام بدورهم ف 
  ليس هناك سبب لعدم القيام بذلك." -واليتنا العظيمة وإعادة تشغيلها  

  
ي اللقاح دون موعد مسبق  جميع مواقع التطعيم ا

ي نيويورك المؤهلي   لتلق 
ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطن 

لجماعي ف 
يتم حجز المواعيد دون موعد مسبق للجرعات األوىل فقط ويتم تحديد الجرعات الثانية تلقائًيا بعد   عىل األولوية باألسبقية. 
 إىل ذلك، يتم تشجيع جميع مق إعطاء الجرعة األوىل. 

ً
ي  إضافة

دمي اللقاحات عىل السماح بمواعيد دون موعد مسبق لمواطن 
 . ي تديرها الوالية القيام   نيويورك المؤهلي  

ي أحد مواقع التطعيم الجماعي الن 
يمكن لألشخاص الذين يرغبون بتحديد موعد ف 

ا االتصال بإدارة الصحة   .VAX-4-NYS-833- 1أو باالتصال عىل   تطبيق هل أنا مؤهل  بذلك عىل
ً
وبإمكان األشخاص أيض
للعثور    vaccines.govالمحلية أو الصيدلية أو الطبيب أو المستشق  لتحديد مواعيد عند توفر اللقاحات أو زيارة موقع  

           عىل معلومات حول مواعيد اللقاحات بالقرب منهم. 

  
  التفاصيل عىل مستوى الوالية

  17,626,145 - مجموع الجرعات الُمعطاة 

  70,722  -ساعة  24مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر 

  799,736 - أيام  7مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر 

  % 61.8 -عاًما وأكبر ممن حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة   18نسبة سكان نيويورك بعمر 

  % 52.2 -عاًما وأكبر ممن حصلوا عىل سلسلة اللقاح بالكامل   18نسبة سكان نيويورك بعمر 

  % 50.0  -نسبة كافة سكان نيويورك الذين حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة من اللقاح 

  % 41.8  -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
https://www.vaccines.gov/


 

 

  
األشخاص الذين أخذوا جرعة واحدة  

  من اللقاح عىل األقل
  

األشخاص الذين أخذوا سلسلة 
  اللقاح بالكامل

  

  المنطقة
  المجموع

اكمي    التر

الزيادة خالل  
  آخر

  ساعة 24

  المجموع

اكمي    التر

الزيادة خالل  
  آخر

  ساعة 24

Capital 
Region  

590,125   2,177   503,791   2,642   

Central New 
York  

473,463   1,029   419,089   797  

Finger Lakes  598,984   1,698   522,139   1,623   

Long Island  1,292,141   4,657   1,036,964   6,084   

Mid-Hudson  1,057,589   3,371   871,893   4,730   

Mohawk 
Valley  

232,403   396  205,049   719  

New York 
City  

4,569,338   16,109   3,779,593   22,042   

North Country  213,726   301  193,915   329  

Southern Tier  308,249   877  269,602   724  

Western New 
York  

637,179   1,707   536,642   3,024   

   42,714   8,338,677   32,322   9,973,197  عىل مستوى الوالية

  

  
                         

  

ي ُسلمت  
الجرعات األول التر

ي  
 
بالكامل إل الموفرين ف

  نيويورك

ي ُسلمت  
الجرعات الثانية التر

ي  
 
بالكامل إل الموفرين ف

  نيويورك

اكمي   المجموع   التر

  1األسبوع 

ي  
 
ي ستصل ف

الجرعات التر
12 /14  - 12 /20  

163,650   0  163,650   163,650   

  2األسبوع 

ي ستصل 
  21/ 12الجرعات التر
- 12 /27  

452,125   0  452,125  615,775   

  3األسبوع 

ي ستصل 
  28/ 12الجرعات التر
- 1 /03  

227,395   0  227,395   843,170   

  4األسبوع 

ي  
 
ي ستصل ف

الجرعات التر
1 /04  - 1 /10  

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

  5األسبوع 

ي ستصل 
  -  11/ 1الجرعات التر

1/17  

221,315   119,925   
  

341,240   
  

1,588,585   

       462,395   250,400  6األسبوع 



 

 

ي 
 
ي ستصل ف

  الجرعات التر

1 /18  - 1 /24  

712,795   2,301,380   

  7األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  الجرعات التر

1 /25  - 1 /31  

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

  8األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  الجرعات التر

2 /01  - 2 /07  

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

  9األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  الجرعات التر

2 /8 -  2 /14  

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

  10األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  الجرعات التر

2 /15  - 2 /21  

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

  11األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  الجرعات التر

2 /22  - 2 /28  

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

  12األسبوع 

ي 
 
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 
 
  14/ 3  - 08/ 3ستصل ف

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

ي   14األسبوع 
الجرعات التر

ي 
 
  21/ 3  - 15/ 3ستصل ف

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

ي   15األسبوع 
الجرعات التر

ي 
 
  28/ 3  - 22/ 3ستصل ف

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

ي   16األسبوع 
الجرعات التر

ي 
 
  04/ 4  - 29/ 3ستصل ف

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

ي   17األسبوع 
الجرعات التر

ي 
 
  12/ 4  - 05/ 4ستصل ف

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

  18األسبوع 

ي  
 
ي ستصل ف

الجرعات التر
4 /12  - 4 /18  

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

  19األسبوع 

ي  
 
ي ستصل ف

الجرعات التر
4 /12  - 4 /18  

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

  20األسبوع 

ي  
 
ي ستصل ف

الجرعات التر
4 /19  - 5 /02  

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

   18,865,435   1,008,050   556,950   451,100  21األسبوع 



 

 

ي  
 
ي ستصل ف

الجرعات التر
5 /03  - 5 /09  

  22األسبوع 

ي  
 
ي وصلت ف

الجرعات التر
5 /10  - 5 /16  

417,070   509,380   926,450   19,791,885   

  
ط وزارة   . 19-لقاح مرض كوفيد لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول  19-لوحة عمل تتبع لقاح مرض كوفيد تتوفر  تشب 

ساعة؛ يتم   24خالل    19- الصحة بوالية نيويورك عىل منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض كوفيد 
ي الوالية. 

  تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة عىل لوحة العمل يومًيا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم ف 

  

ي 
ي عملية توزي    ع اللقاح االتصال عىل الرقم المجان 

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

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

. STOPVAXFRAUD@health.ny.govقوم موظفو الخط الساخن بتوجيه الشكاوى إىل وكاالت التحقيق  سي
  المناسبة لضمان عدم استغالل سكان نيويورك ألن الوالية تعمل عىل تطعيم السكان المؤهلي   بالكامل. 

  
###  
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اكإلغ  اء االشب 
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