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ً
 الحاكم أندرو م كومو   26/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ث سكان نيويورك حول برنامج التطعيم الخاص بالوالية
ِّ
حد

ُ
  حاكم والية نيويورك ي

  
  ساعة 24جرعة خالل آخر   99,554تم إعطاء 

  
  مليون جرعة خالل آخر سبعة أيام 776,101إعطاء حوالي 

  
 عىل برنامج الوالية للقاحات

ً
 هنا يتم تحديث لوحة عمل اللقاحات يوميا

  
جرعة عبر شبكة    99,554تم إعطاء  قام الحاكم أندرو م. كومو اليوم بإطالع سكان نيويورك عىل برنامج التطعيم بالوالية. 

جرعة عىل مستوى الوالية خالل األيام    776,101ساعة، وتم إعطاء   24التوزي    ع الواسعة عىل مستوى الوالية خالل آخر  
  السبعة الماضية. 

  
ا ال يصدقان خالل هذا الوباء، ونحتاجهم التخاذ الخطوة التالية والتطعيم لهزيمة   "لقد أظهر سكان نيويورك 

ً
مرونة وانضباط

وس مرة واحدة وإىل األبد.  إن قدرتنا عىل إعادة بناء نيويورك وتنشيط االقتصاد وإعادة الناس إىل العمل تعتمد عىل   هذا الفبر
ي جميع أنحاء الوالية من خالل تقديم العديد  "نحن نتخذ إجراءات   هذا ماقاله الحاكم كومو. ذلك ". 

لزيادة عدد الجرعات ف 
ي فتح المواقع المؤقتة لضمان الوصول للجميع. 

ي هذه الحرب   من الحوافز، مع االستمرار ف 
اللقاح هو السالح الذي سينترص ف 

ا من  هذا هو السبيل الوح وأنا أحث الجميع عىل التطعيم ليس فقط ألنفسهم، ولكن لسكان نيويورك.  ً يد الذي يمكننا أخبر
  تخطي هذا الوباء". 

  
ي اللقاح بدون موعد مسبق  

ي نيويورك المؤهلير  لتلق 
ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطن 

جميع مواقع التلقيح الجماعي ف 
 .
ً
 ُيخدم أوال

ً
ي أوال

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

ً
إضافة

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

وأما األشخاص الذين يرغبون بتحديد موعد ف 
ي تديرها الوالية فيمكن 

NYS-4--833-1أو باالتصال عىل تطبيق هل أنا مؤهل هم القيام بذلك عىلالتطعيم الجماعي الن 

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.govتوفر اللقاحات أو زيارة

  
  التفاصيل عىل مستوى الوالية

  18,628,178 - مجموع الجرعات الُمعطاة 

  99,554 - ساعة الماضية  24مجموع الجرعات الُمعطاة خالل ال  

  776,101 - أيام  7مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر 

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

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

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

  % 44.6  -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
  مجموع

  الزيادة

اكمية خالل   التر
  آخر

  ساعة 24

  مجموع

  الزيادة

اكمية خالل   التر
  آخر

  ساعة 24

Capital 
Region  

620,968   2,852   534,586   2,976   

Central New 
York  

495,246   2,524   434,058   1,457   

Finger Lakes  628,620   2,475   547,568   2,273   

Long Island  1,363,552   7,092   1,130,236   7,335   

Mid-Hudson  1,115,527   5,413   933,243   5,760   

Mohawk 
Valley  

243,120   884  214,656   677  

New York 
City  

4,801,553   25,911   4,039,800   27,237   

North 
Country  

222,934   1,259   200,165   663  

Southern Tier  321,857   1,052   282,350   1,405   

Western New 
York  

673,280   3,424   572,180   2,932   

   52,715   8,888,842   52,886   10,486,657  عىل مستوى الوالية

  

  
                            

  

  تراكمي   المجموع

  1األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  20/ 12 -  14/ 12الجرعات التر
163,650   163,650   

  2األسبوع 

ي ستصل 
  27/ 12 -  21/ 12الجرعات التر

452,125   615,775   

  3األسبوع 

ي ستصل 
  03/ 1 -  28/ 12الجرعات التر

227,395   843,170   

  4األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  10/ 1  - 04/ 1الجرعات التر
404,175   1,247,345   

  5األسبوع 

ي ستصل 
  17/ 1  -  11/ 1الجرعات التر

341,240   1,588,585   

  6األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  24/ 1  - 18/ 1الجرعات التر
712,795   2,301,380   

  7األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  31/ 1  - 25/ 1الجرعات التر
499,675   2,801,055   

   3,343,625   542,570  8األسبوع 



 

 

ي 
 
ي ستصل ف

  07/ 2  - 01/ 2الجرعات التر

  9األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  14/ 2 -  8/ 2الجرعات التر
564,500   3,908,125   

  10األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  21/ 2  - 15/ 2الجرعات التر
622,515   4,530,640   

  11األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  28/ 2  - 22/ 2الجرعات التر
699,310   5,229,950   

  12األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  07/ 3  - 01/ 3الجرعات التر
1,311,160   6,541,110   

  13األسبوع 

ي ستصل 
  14/ 3  -  08/ 3الجرعات التر

1,145,295   7,686,405   

  14األسبوع 

ي ستصل 
  21/ 3  -  15/ 3الجرعات التر

1,284,565   8,970,970   

  15األسبوع 

ي ستصل 
  28/ 3  -  22/ 3الجرعات التر

1,565,080   10,536,050   

  16األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  04/ 4  - 29/ 3الجرعات التر
1,389,705   11,925,755   

  17األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  12/ 4  - 05/ 4الجرعات التر
1,727,225   13,652,980   

  18األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  18/ 4  - 12/ 4الجرعات التر
1,538,650   15,191,630   

  19األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  18/ 4  - 12/ 4الجرعات التر
1,245,960   16,437,590   

  20األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  02/ 5  - 19/ 4الجرعات التر
1,419,795   17,857,385   

  21األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  09/ 5  - 03/ 5الجرعات التر
1,008,050   18,865,435   

  22األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  16/ 5  - 10/ 5الجرعات التر
926,450   19,791,885   

  23األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  23/ 5  - 17/ 5الجرعات التر
753,680   20,545,565   

  
تتطلب وزارة   . 19-لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول لقاح مرض كوفيد19-لوحة عمل تتبع لقاح مرض كوفيد تتوفر 

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

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

  
ي 
ي عملية توزي    ع 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 إلكب 

 .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. 

###  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
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