
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  31/8/2021  للنشر فوًرا:

 

 

 ( دلتا  COVID-19الحاكمة هوكول تعلن عن تدابير جديدة لمكافحة متحور )
  

 ُتعلن عن خطة لمتطلب جديد إلجراء اختبار أسبوعي على مستوى الوالية لموظفي المدارس الذين لم يتلقوا اللقاح  
  

مليون دوالًرا إلدارات الصحة   65تلغي مركزية توزيع الجرعات المعززة إلدارات الصحة المحلية، وتعلن عن إتاحة 
 المحلية لدعم هذه الجهود 

 
 ح على جميع الموظفين في جميع المرافق التي تنظمها الوالية الوالية تدرس فرض اللقا

 
 تستند التدابير الجديدة إلى خطة الحاكمة الشاملة للمساعدة في ضمان عودة آمنة ومثمرة إلى المدارس هذا الخريف 

  
المدارس في اليوم األول للحاكمة في المكتب، وبرنامج اختبار المدارس  َسن تتابع اشتراط عام الرتداء الكمامات في جميع 

 مليون دوالًرا    585مليون دوالًرا باستخدام تمويل من الحكومة الفدرالية بقيمة   585بقيمة  
  

( دلتا، وَأطلعت سكان نيويورك على  COVID-19كمة كاثي هوكول اليوم عن تدابير جديدة لمكافحة ُمتحّور )أعلنت الحا
 التقدم الذي تم تحقيقه بالوالية فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

 
لوالية ومجلس الصحة  في حديثها في كلية جاكوبس للطب بجامعة بوفالو، أعَلنت الحاكمة أنها ستعمل مع المحليات واإلدارة الصحية با

( اإللزامي األسبوعي لموظفي المدارس العامة والمستقلة  COVID-19العامة والتخطيط الصحي في األيام المقبلة إلجراء اختبار )
احة  الذين لم يتلقوا اللقاح، ووضع متطلب اللقاح لجميع الموظفين في المرافق التي تنظمها الوالية وأماكن التجمع. أعلنت الحاكمة عن إت

 مليون دوالًرا لصالح اإلدارات الصحة المحلية على نطاق الوالية لدعم التوزيع السريع والموثوق للجرعات المعززة. 65مبلغ  
 

لم تنته الحرب   "في العام الماضي، اجتمع كل مجتمع في جميع أنحاء الوالية بُعمق ليقول: 'يمكننا القيام بذلك'.قالت الحاكمة هوكول:  
ل متحور دلتا تهديًدا خطيًرا خاصًة بالنسبة لألشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بعد. نحتاج جميًعا إلى توخي الحذر لحماية  َبعد، وُيشكِّ

وهذا يعني الحضور للحصول على الجرعة والجرعة المعززة، وارتداء الكمامات في األماكن الداخلية، وممارسة    -بعضنا البعض  
 رفها جميًعا اآلن."  تدابير السالمة األساسية التي نع

  
تعد عودة األطفال إلى المدرسة حيث يمكنهم التعلم بشكل أكثر فاعلية وحماية الطالب والمعلمين والموظفين من أهم أولويات  

الحاكمة هوكول. بناًء على توجيهات اإلدارة الصحية بالوالية التي تتطلب ارتداء الكمامات العامة ألي شخص يدخل  
دارة الصحية ومجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي في األيام المقبلة لتنفيذ  المدارس، ستعمل الحاكمة مع المحليات واإل

  ( األسبوعي اإللزامي لموظفي المدرسة الذين لم يتلقوا اللقاح.COVIDاختبار )
  

بعد إعالن اإلدارة الصحية األسبوع الماضي أن جميع الموظفين في مرافق الرعاية الصحية بحاجة إلى التطعيم، تدرس  
 الوالية كيفية توسيع نطاق هذا المطلب ليشمل الموظفين في جميع المرافق الخاضعة للوالية.  

  
ُيمّكنهم من استخدام معرفتهم وقوتهم العاملة لتقديم    ستدعم إدارات الصحة المحلية توزيع الجرعات المعززة في نيويورك، مما

مليون دوالًرا إلدارات الصحة المحلية لبناء البنية التحتية لهذه   65الجرعات المعززة بسرعة لمجتمعاتهم. ُتخصص الحاكمة مبلغ  
 الجهود.

https://www.governor.ny.gov/news/first-day-office-governor-hochul-announces-comprehensive-plan-help-ensure-safe-productive


 

 

 
 أغسطس:  30( لسكان نيويورك اعتباًرا من  COVID-19أعداد )

  95,579  - ّلغ عنها• نتائج االختبار الُمب
   3,789  -• إجمالي حاالت اإلصابة  

 %  3.96 - • نسبة حاالت اإلصابة
 % 3.35  -أيام    7• متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار 

 (  48)+ 2,234 - • المرضى بالمستشفيات
  232  -• المرضى المحجوزون حديًثا  

 (  16)+ 484 - • المرضى في وحدة العناية المركزة
 (  18)+ 247  -• المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس  

  192,839(  185)+ -• إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى  
  HERDS  -  22• الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل 

  HERDS  -  43,573الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل   • الوفيات
  55,602  -• إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها وجمعتها مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها  

 
 صباًحا:  11أغسطس،    31( لسكان نيويورك اعتباًرا من COVID-19بيانات لقاح )

  23,665,694  -لمعطاة  • إجمالي جرعات اللقاح ا
  46,143 - ساعة 24• إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل آخر  
  367,128  -أيام   7• إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل آخر  

 %  77.0  - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18• السكان الذين تبلغ أعمارهم  
 % 69.9  - ًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاحعا  18• السكان الذين تبلغ أعمارهم  
عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفًقا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية    18• السكان الذين تبلغ أعمارهم  

 %  79.7 - منها(
 %  71.6  -لسيطرة على األمراض والوقاية منها(  )وفًقا لمراكز ا عاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح  18• السكان الذين تبلغ أعمارهم  

 %  64.9 -• سكان نيويورك مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 
 %  58.5  -• سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح 

 % 67.3  -• سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفًقا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(  
 %  60.0  -• سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح )وفًقا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(  

 
 أغسطس:  30( لغرب نيويورك اعتباًرا من COVID-19أعداد )

  4,320  - • نتائج االختبار الُمبّلغ عنها
  244  -• إجمالي حاالت اإلصابة  

 %  5.6 - • نسبة حاالت اإلصابة
 % 4.11  -أيام    7• متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار 

 (  8)+ 135 - • المرضى بالمستشفيات
 (  1)+ 15  - المرضى المحجوزون حديًثا

 (  2)+ 39 - • المرضى في وحدة العناية المركزة
 (  1)+ 33  -• المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس  

 (  6)+  9,233 -• إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى  
  HERDS  -  2• الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل 
  HERDS  -  2,586 • الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل

 غير متوفر    -• إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  
 
 
 



 

 

 أغسطس:   29( لغرب نيويورك اعتباًرا من COVID-19بيانات لقاح )
  1,548,815  -• إجمالي جرعات اللقاح المعطاة  

  1,636 - ساعة 24• إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل آخر  
  15,439  -أيام   7• إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل آخر  

 %  72.3  - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18• السكان الذين تبلغ أعمارهم  
 % 67.7  - عاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح  18• السكان الذين تبلغ أعمارهم  

 %  61.3 -لقاح واحدة على األقل • سكان نيويورك مَمن تلقوا جرعة  
 %  57.1  -• سكان نيويورك مَمن أكملوا سلسلة اللقاح 

 
يرجى مالحظة أن مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ال تقدم األعداد الخاصة بغرب نيويورك أو منطقة أخرى للنطاقات  

عاًما فأكثر وأكملوا   18اح واحدة على األقل، والذين تبلغ أعمارهم  عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لق 18التالية: الذين تبلغ أعمارهم  
  سلسلة اللقاح، وسكان نيويورك مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل، وسكان نيويورك مَمن أكملوا سلسلة اللقاح.
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