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 الحاكم أندرو م كومو   27/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

طلع سكان نيويورك عىل مستجدات برنامج اللقاحات بالوالية
ُ
  الحاكم كومو ي

  
ال ومحطة بنسلفانيا ألسبوع آخر ي محطة جراند سنتر

 
  تمديد مواقع التطعيم المؤقتة ف

  

  ساعة 24جرعة خالل آخر   87,791تم إعطاء 
  

  مليون جرعة خالل آخر سبعة أيام 690,854إعطاء حوالي 
  

 عىل برنامج الوالية للقاحات
ً
  هنا يتم تحديث لوحة عمل اللقاحات يوميا

  
جرعة عبر شبكة    87,791تم إعطاء  أطلع الحاكم أندرو م كومو سكان نيويورك عىل مستجدات برنامج اللقاحات بالوالية. 

جرعة عىل مستوى الوالية خالل األيام    690,854ساعة، وتم إعطاء   24التوزي    ع الواسعة عىل مستوى الوالية خالل آخر  
  السبعة الماضية. 

  

ا أن مواقع التطعيم المؤقتة وبرنامج حوافز 
ً
ال   MetroCardأعلن الحاكم كومو أيض ي محطة جراند سنبر

الذي تم إنشاؤه ف 
  طة بنسلفانيا سيتم تمديدها لمدة أسبوع آخر. ومح

  

ي التغلب عىل مرض كوفيد قال الحاكم كومو
كل يوم، ومن األهمية بمكان أن   19-"إن سكان نيويورك يحرزون تقدًما ف 

كب   عىل زيادة معدل التطعيم. 
ي االنخفاض، لذا   نواصل البر

إن عدد األشخاص الذين يأتون للحصول عىل اللقاحات آخذ ف 
وس   ننا نقدم حوافز جديدة ومكافآت إبداعية للتخلص من أعذار أو مخاوف الناس بشأن اللقاحات. فإ يمكننا هزيمة هذا الفب 

الرهيب وإعادة تصور والية نيويورك للمستقبل، لكننا نحتاج إىل كل شخص لم يتم تطعيمه بعد لتحديد موعد أو الذهاب إىل  
  الموقع والحصول عىل اللقاح."

  
ي اللقاح بدون موعد مسبق  جميع مو 

ي نيويورك المؤهلي   لتلقر
ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطن 

اقع 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  . الجرعات الثانية تلقائًيا بعد إعطاء الجرعة األوىل

ً
إضافة

 . ي نيويورك المؤهلي  
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

  18,715,969 - مجموع الجرعات الُمعطاة 

  87,791 - ساعة الماضية  24مجموع الجرعات الُمعطاة خالل ال  

  690,854 - أيام  7مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر 

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

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


 

 

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

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

  % 44.8  -سلسلة اللقاح نسبة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا 

  

  
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  

623,570   2,602   537,550   2,964   

Central New 
York  

497,644   2,398   435,660   1,602   

Finger Lakes  632,252   3,632   551,079   3,511   

Long Island  1,371,128   7,576   1,140,066   9,830   

Mid-Hudson  1,121,258   5,731   938,483   5,240   

Mohawk 
Valley  

244,334   1,214   215,622   966  

New York 
City  

4,820,407   18,854   4,055,545   15,745   

North 
Country  

224,309   1,375   200,832   667  

Southern Tier  323,488   1,631   284,288   1,938   

Western New 
York  

676,951   3,671   576,281   4,101   

   46,564   8,935,406   48,684   10,535,341  عىل مستوى الوالية

  

  
                           

  

  تراكمي   مجموع

  1األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

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

  2األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  27/ 12 -  21/ 12الجرعات التر
452,125   615,775   

  3األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  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 
 
ي ستصل ف

  17/ 1  - 11/ 1الجرعات التر
341,240   1,588,585   

   2,301,380   712,795  6األسبوع 



 

 

ي 
 
ي ستصل ف

  24/ 1  - 18/ 1الجرعات التر

  7األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

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

  8األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  07/ 2  - 01/ 2الجرعات التر
542,570   3,343,625   

  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 
 
ي ستصل ف

  14/ 3  - 08/ 3الجرعات التر
1,145,295   7,686,405   

  14األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  21/ 3  - 15/ 3الجرعات التر
1,284,565   8,970,970   

  15األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  28/ 3  - 22/ 3الجرعات التر
1,565,080   10,536,050   

  16األسبوع 

ي 
 
ي ستصل ف

  04/ 4  - 29/ 3 الجرعات 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-لقاح مرض كوفيد لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول  19-لوحة عمل تتبع لقاح مرض كوفيد تتوفر 

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

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

  

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


 

 

ي بإمكان سكان نيويورك الذين يشكون بو 
ي عملية توزي    ع اللقاح االتصال عىل الرقم المجات 

-VAX- 833جود احتيال ف 

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

 .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 المؤهلي   بالكامل. 

  

###  
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اك  إلغاء االشبر
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