
 

 

 
 الحاكم أندرو م كومو   19/2021/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

ام والية نيويورك بتوجيهات مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها حول ارتداء الكمامات والتباعد  ز مع الت 
، أعلن الحاكم كومو أن  ز و  62االجتماعي ز تلقوا  51% من سكان نيويورك البالغي  % من جميع سكان نيويورك المؤهلي 

  19جرعة واحدة عىل األقل من لقاح كوفيد 

  

   ساعة  24جرعة خالل آخر   109,748أعطيت 
  

  جرعة خالل آخر سبعة أيام  800,437أعطيت حوالي 
  

ي 845أعطيت  ي اليوم األول من برنامج لقاحات هيئة النقل الحضز
ز

  جرعة ف
  

 عىل برنامج الوالية للقاحات
ً
  هنا يتم تحديث لوحة عمل اللقاحات يوميا

  
ن بعمر   ن بالمائة من سكان نيويورك البالغي  بالمائة من    51عاًما وأكبر و   18أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن اثنان وستي 
ي اللقاح تلقوا جرعة واحدة عىل األقل من لقاح كوفيد 

ن لتلق  جرعة    109,748أعطيت  . 19جميع سكان نيويورك المؤهلي 
جرعة عىل مستوى الوالية    800,437ساعة، وأعطيت   24الوالية خالل آخر  عبر شبكة التوزي    ع الواسعة عىل مستوى

ي )  845أعطيت  خالل األيام السبعة الماضية.  ي مواقف محطات هيئة النقل الحضن
ي MTAجرعة فن

مايو، وهو أول   18( فن
ي الناجح.   تمديديوم   نامج التجريبر   للبر

  
ي جعل  

ا رئيسًيا فن
ً
ي اللقاحات كان مكون

ي إعادة فتح دولتنا، من المهم أن نتذكر أن تقدمنا فن
"مع وصولنا إىل مرحلة أساسية فن

ة ممكنة،"  ي بأي حال من األحوال أن الحصول عىل التطعيم   قال الحاكم كومو. هذه العودة الكبب 
"إعادة االفتتاح ال يعبن

كما هو الحال دائًما، نواصل العمل مع قادة المجتمع والمنظمات للتأكد من توفر اللقاح لكل سكان   أصبح أقل إلحاًحا. 
زال بحاجة إىل الحصول عىل  إذا كنت ال ت نيويورك، ويعمل مقدمو خدماتنا عىل مدار الساعة إلعطاء المزيد من الجرعات. 

ي جميع أنحاء الوالية والكشف عن ذراعك."
ي أحد مواقعنا العديدة فن

  الحقنة الخاصة بك، فما عليك سوى الظهور فن

  
ي اللقاح بدون موعد مسبق  

ن لتلق  ي نيويورك المؤهلي 
ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطبن

جميع مواقع التلقيح الجماعي فن
ي 
. عىل أساس من يأت 

ً
 يخدم أوال

ً
إن مواعيد المراجعة بدون موعد محجوزة للجرعات األوىل فقط ويتم تحديد موعد    أوال

 إىل ذلك، يتم تشجيع جميع مقدمي اللقاحات عىل السماح  الجرعات الثانية تلقائًيا بعد إعطاء الجرعة األوىل. 
ً
إضافة

 . ن ي نيويورك المؤهلي 
ي أحد مواقع  وأما األ  بالمراجعة بدون موعد مسبق لمواطبن

شخاص الذين يرغبون بتحديد موعد فن
ي تديرها الوالية فيمكنهم القيام بذلك عىل

NYS-4--833-1أو باالتصال عىل  تطبيق هل أنا مؤهل التطعيم الجماعي الب 

VAX. ا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية أو الطبيب أو المستشقن لتحديد مواعيد عند  كما أن بم
ً
قدور الناس أيض

       للعثور عىل معلومات حول مواعيد اللقاحات بالقرب منهم. vaccines.gov توفر اللقاحات أو زيارة 

  
  التفاصيل عىل مستوى الوالية

  17,854,772 - مجموع الجرعات الُمعطاة 

  109,748 - ساعة الماضية  24مجموع الجرعات الُمعطاة خالل ال  

  800,437 - أيام  7مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-new-pop-vaccination-sites-collaboration-mta-following-success
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=zvD0sxQwJo9y5DY0eMWYJRfMzPROnSrgezPsmH68pX0Yc5AAyhrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1zUmo5ZW9JSWU0elc3WTNFOWJJN0xzbkxUU0lSUG5qZndZeHRZNEJ4MXlWT0tlQjBGQnJaQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxUU9HdGxVRXhEUkcxaVJHVTNjbEF5VVUxWVdtdERhR0Z2V1RCWE5tSjJZemhuZW5GdVRYQklXSG90VDNZeVoxOHRhRzVhUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRETmtNMlI1TlRKWlYwNXFZVmMxYkdONU5XNWlNMWwy


 

 

 وأكبر ممن حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة   18نسبة سكان نيويورك بعمر 
ً
  % 62.2 -عاما

 وأكبر ممن حصلوا عىل سلسلة اللقاح بالكامل   18نسبة سكان نيويورك بعمر 
ً
  % 53.0 -عاما

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

  % 42.5  -نسبة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح 

  

  
األشخاص الذين أخذوا جرعة واحدة  

  اللقاح عىل األقل من
  

األشخاص الذين أخذوا  
  سلسلة اللقاح بالكامل

  

  المنطقة
  مجموع

  الزيادة

اكمية خالل   الت 
  آخر

  ساعة 24

  مجموع

  الزيادة

اكمية خالل   الت 
  آخر

  ساعة 24

Capital 
Region  

598,675   4,178   513,854   5,011   

Central New 
York  

477,949   1,807   422,917   1,898   

Finger Lakes  605,463   2,889   528,694   2,878   

Long Island  1,309,576   8,165   1,063,590   13,898   

Mid-Hudson  1,072,743   6,350   889,701   8,167   

Mohawk 
Valley  

234,812   1,064   207,605   1,359   

New York 
City  

4,611,038   21,766   3,832,833   25,427   

North 
Country  

215,151   734  195,390   627  

Southern Tier  311,262   1,355   273,529   2,517   

Western New 
York  

643,242   2,226   545,644   3,758   

   65,540   8,473,757   50,534   10,079,911  عىل مستوى الوالية

  
  

  
              

  

ي ُسلمت بالكامل إل الموفرين  
الجرعات األول الت 

ي نيويورك
ز
  ف

ي  
الجرعات الثانية الت 
ُسلمت بالكامل إل  

ي  
ز
الموفرين ف

  نيويورك

  مجموع

  1األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  20/ 12 -  14/ 12الجرعات الت 
163,650   0  163,650   

  2األسبوع 

ي ستصل 
  27/ 12 -  21/ 12الجرعات الت 

452,125   0  452,125  

  3األسبوع 

ي ستصل 
  03/ 12 -  28/ 12الجرعات الت 

227,395   0  227,395   

  4األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  10/ 1  - 04/ 1الجرعات الت 
239,025   165,150   404,175   

     119,925   221,315  5األسبوع 



 

 

ي ستصل 
   341,240  17/ 1  -  11/ 1الجرعات الت 

  6األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  الجرعات الت 

1 /18-  1 /24  

250,400   462,395   
  

712,795   

  7األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  الجرعات الت 

1 /25  - 1 /31  

260,150   239,525   499,675   

  8األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  الجرعات الت 

2 /01  - 2 /07  

321,850   220,720   542,570   

  9األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  الجرعات الت 

2 /8 -  2 /14  

320,000   244,500   564,500   

  10األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  الجرعات الت 

2 /15  - 2 /21  

356,990   265,525   622,515   

  11األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  الجرعات الت 

2 /22  - 2 /28  

393,530   305,780   699,310   

  12األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  الجرعات الت 

3 /01  - 3 /07  

1,020,660   290,500   1,311,160   

ي  13األسبوع 
ز
ي ستصل ف

  -  08/ 3الجرعات الت 
3/14  

618,880   526,415   1,145,295   

ي  14األسبوع 
ز
ي ستصل ف

  -  15/ 3الجرعات الت 
3/21  

699,790   584,775   1,284,565   

ي  15األسبوع 
ز
ي ستصل ف

  -  22/ 3الجرعات الت 
3/28  

828,000   737,080   1,565,080   

ي  16األسبوع 
ز
ي ستصل ف

  -  29/ 3الجرعات الت 
4/04  

819,800   569,905   1,389,705  

ي  17األسبوع 
ز
ي ستصل ف

  -  05/ 4الجرعات الت 
4/12  

1,068,455   658,770   1,727,225   

  18األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  18/ 4  - 12/ 4الجرعات الت 
763,825   774,825   1,538,650   

  19األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  18/ 4  - 12/ 4الجرعات الت 
738,340   507,620   1,245,960   

  20األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  02/ 5  - 19/ 4الجرعات الت 
757,005   662,790   1,419,795   

  21األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  09/ 5  - 03/ 5الجرعات الت 
451,100   556,950   1,008,050   

  22األسبوع 

ي 
ز
ي ستصل ف

  16/ 5  - 10/ 5الجرعات الت 
417,070   509,380   926,450   



 

 

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

ساعة؛  24( خالل COVID-19مرض ) الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح
ي الوالية. 

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

  
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 إلكب 

 .STOPVAXFRAUD@health.ny.gov  سيقوم موظفو الخط الساخن بتوجيه الشكاوى إىل وكاالت التحقيق
ن بالكامل.    المناسبة لضمان عدم استغالل سكان نيويورك 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 االشب 
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