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 الحاكم أندرو م كومو   20/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي والية نيويورك 19-مليون شخص تلقوا جرعات اللقاح لمرض كوفيد  18الحاكم كومو يعلن أن أكثر من  
 
   ف

  
  % من جميع سكان نيويورك تلقوا جرعة واحدة عىل األقل51% من سكان نيويورك البالغي   و 63

  
  % من جميع سكان نيويورك أكملوا سلسلة اللقاح43% من سكان نيويورك البالغي   و 54

  

اوح أعمارهم بي    100,000تلقى أكثر من  عاًما جرعة واحدة عىل األقل منذ أن   15و  12من سكان نيويورك الذين تثى
ي و 

 
  قت سابق من هذا الشهرأصبحوا مؤهلي   ف

  
    ساعة  24جرعة خالل آخر   170,343أعطيت 

  
   جرعة خالل آخر سبعة أيام 858,895أعطيت 

  
 عىل برنامج الوالية للقاحات

ً
  هنا يتم تحديث لوحة عمل اللقاحات يوميا

  
ي والية نيويورك.  19-مليون شخص تلقوا جرعات اللقاح لمرض كوفيد 18أعلن الحاكم كومو م. كومو أن أكثر من 

تم   ف 
ساعة الماضية، وتم إعطاء   24جرعة عثر شبكة التوزيــــع الواسعة عىل مستوى الوالية خالل الـ  170,343إعطاء 

   جرعة عىل مستوى الوالية خالل األيام السبعة الماضية.  858,895

  
ي جميع أنحاء الوالية، فقد تجاوزنا مرحلة قال الحاكم كومو

ي   "بفضل العمل الجاد الذي قام به مقدمو خدماتنا ف 
أخرى ف 

ي الوقت نفسه، لدينا أخبار مقلقة ألن عدد  جهودنا للتطعيم، وهذا خثر سار وشهادة عىل كفاءة شبكة التوزيــــع القوية لدينا. 
ف 

 . ، وما نفعله اليوم غالًبا ما يحدد شكل الغد.  التطعيمات يتباطأ بشكل كبثر ي
اخ  ا للثر

ً
وس   هذا ليس وقت إذا أردنا هزيمة هذا الفثر

  بشكل أفضل، فنحن جميًعا بحاجة إىل أن نشمر عن سواعدنا ونأخذ هذا اللقاح."  وإعادة البناء

  
ي اللقاح بدون موعد مسبق  

ي نيويورك المؤهلير  لتلقر
ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطن 

جميع مواقع التطعيم الجماعي ف 
 .
ً
 يخدم أوال

ً
ي أوال

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

ً
إضافة

 . ي نيويورك المؤهلير 
ي أحد مواقع   بالمراجعة بدون موعد مسبق لمواطن 

وأما األشخاص الذين يرغبون بتحديد موعد ف 
ي تديرها الوالية فيمكنهم القيام بذلك عىل

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

VAX.   ا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية أو الطبيب أو المستشق  لتحديد مواعيد عند
ً
كما أن بمقدور الناس أيض

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

  
  التفاصيل عىل مستوى الوالية

  18,025,115 - مجموع الجرعات الُمعطاة 

  170,343  -ساعة  24 مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر 

  858,895 - أيام  7مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=RaTkB9fKJrD_7QoOIud3RiJBCdBxL6ugnYz-Lk6xFiCewCm0oxvZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1DclFNMndTYVB2M3RfajdzU0tueVlKMExiMHJScF9KWk1iLURqMDJKRXZUaHFib3pvUnZaQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxNmRrUXdjM2hSZDBwdk9YazFSRmt3WlUxWFdVcFNaazE2VUZKUGJsTnlaMlY2VUhOdFNEWTRjRmd3V1dNMVFVRjVhSEphUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESldhbUl6WkdoTWJWWTBXbGROZFdKdWEzVmFNamt5VERJNU0xbFRPWGxhVjFKd1kyazFhR016UWpSUU1VcEdVbW94ZWxWdGJ6VmFWemxLVTFkVk1HVnNZek5YVkU1R1QxZEtTazR3ZUhwaWEzaFZWVEJzVTFWSE5YRmFibVJhWlVoU1drNUZTalJOV0d4WFZEQjBiRkZxUWtkUmJrcGhVVEJHUjJJeVVrbFZibVJxWlcwNU1sUkVTbGRoYlVsNldrZG9UV0pXV1RCWGJHUk9aRmRLZFdFelZtRk5hbXQ1VkVSSk5VMHhiRlJQV0d4aFZqRktkMWt5YXpGaFIwMTZVV3BTVVUxVmNFZFZiVzk0VlZVNVNHUkhlRlpTV0doRlZXdGplR0ZXU2toV1ZFNXFZa1ZHTlZaV1ZYaFhWbVIwWkVWU2FGSXdXakpXTVZKRFYwVTFkRk5xU2xwbGJXaDFXbGMxUjJSV1VsbFJhMnhZVTBjNU1GWkVUbHBsVm05NFQwaFNhRko2Vm1oVlZFSkhVakpKZVZWcmJGWmliVkp4V2xjd05VMXNVa1ZVYlhST1RXeEpNVlJzVWt0WGJGbDNUbGhHV2xadFRYaFphMlJQVGxVMVdFNVhiRTVOVjNkNQ..


 

 

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

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

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

  % 42.9  -نسبة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح 

  

  
األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة  

  من اللقاح عىل األقل
  

األشخاص الذين تلقوا سلسلة  
  اللقاح بالكامل

  

  المنطقة
  مجموع

  الزيادة

اكمية خالل   الثى
  آخر

  ساعة 24

  مجموع

  الزيادة

اكمية خالل   الثى
  آخر

  ساعة 24

Capital 
Region  

604,398   5,723   518,269   4,415   

Central New 
York  

482,218   4,269   425,319   2,402   

Finger Lakes  610,842   5,379   532,247   3,553   

Long Island  1,323,397   13,821   1,080,642   17,052   

Mid-Hudson  1,084,136   11,393   898,706   9,005   

Mohawk 
Valley  

236,511   1,699   209,088   1,483   

New York 
City  

4,651,359   40,321   3,874,384   41,551   

North Country  216,789   1,638   196,339   949  

Southern Tier  313,725   2,463   274,963   1,434   

Western New 
York  

650,948   7,706   551,274   5,630   

   87,474   8,561,231   94,412   10,174,323  عىل مستوى الوالية

  
  

  
                            

  

ي ُسلمت  
الجرعات األوىل التى

ي  
 
بالكامل إىل الموفرين ف

  نيويورك

ي ُسلمت  
الجرعات الثانية التى

ي  
 
بالكامل إىل الموفرين ف

  نيويورك

  تراكمي   مجموع

  1األسبوع 

ي  
 
ي ستصل ف

الجرعات التى
12 /14  - 12 /20  

163,650   0  163,650   163,650  

  2األسبوع 

ي ستصل  
الجرعات التى

12 /21  - 12 /27  

452,125   0  452,125  615,775  

  3األسبوع 

ي ستصل  
الجرعات التى

12 /28  - 1 /03  

227,395   0  227,395   843,170  

  1,247,345   404,175   165,150   239,025  4األسبوع 



 

 

ي  
 
ي ستصل ف

الجرعات التى
1 /04  - 1 /10  

  5األسبوع 

ي ستصل 
  11/ 1الجرعات التى
- 1 /17  

221,315   119,925   
  

341,240   
  

1,588,585  

  6األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  الجرعات التى

1 /18-  1 /24  

250,400   462,395   
  

712,795   
  

2,301,380  

  7األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  الجرعات التى

1 /25  - 1 /31  

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

  8األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  الجرعات التى

2 /01  - 2 /07  

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

  9األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  الجرعات التى

2 /8 -  2 /14  

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

  10األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  الجرعات التى

2 /15  - 2 /21  

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

  11األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  الجرعات التى

2 /22  - 2 /28  

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

  12األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  الجرعات التى

3 /01  - 3 /07  

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

ي   13األسبوع 
الجرعات التى

ي 
 
  14/ 3  - 08/ 3ستصل ف

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

ي   14األسبوع 
الجرعات التى

ي 
 
  21/ 3  - 15/ 3ستصل ف

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

ي   15األسبوع 
الجرعات التى

ي 
 
  28/ 3  - 22/ 3ستصل ف

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

ي   16األسبوع 
الجرعات التى

ي 
 
  04/ 4  - 29/ 3ستصل ف

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

ي   17األسبوع 
الجرعات التى

ي 
 
  12/ 4  - 05/ 4ستصل ف

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

  18األسبوع 

ي  
 
ي ستصل ف

الجرعات التى
4 /12  - 4 /18  

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

  16,437,590   1,245,960   507,620   738,340  19األسبوع 



 

 

ي  
 
ي ستصل ف

الجرعات التى
4 /12  - 4 /18  

  20األسبوع 

ي  
 
ي ستصل ف

الجرعات التى
4 /19  - 5 /02  

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

  21األسبوع 

ي  
 
ي ستصل ف

الجرعات التى
5 /03  - 5 /09  

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

  22األسبوع 

ي  
 
ي ستصل ف

الجرعات التى
5 /10  - 5 /16  

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

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

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

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

  
ي 
ي عملية توزيــــع اللقاح االتصال عىل الرقم المجات 

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

SCAM (833-829-7226 )   ي إىل إدارة صحة الوالية عىل
وت  أو إرسال رسالة بريد إلكثر

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

  

###  
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اك  إلغاء االشثر
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