
 
 الحاكمة كاثي هوكول    19/10/2021 للنشر فوًرا:

 

 

( لتوسيع نطاق الوصول العام وتثبيت COVID-19الحاكمة هوكول تعلن عن موقع ويب جديد لمركز بيانات مرض )
  المعلومات وتحسين تجربة المستخدم

  
  (COVID-19صفحة منفردة للوصول إلى بيانات مرض )يقدم  موقع ويب جديد 

  
التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى المعلومات الصحية في تنسيقات  Health Data NYيوسع توافر البيانات على 

  قابلة للتنزيل مثل إكسل
  

( في والية نيويورك.  COVID-19لبيانات مرض ) موقع ويب مركزي جديد  أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن إطالق
يتضمن موقع الويب هذا بيانات جديدة باإلضافة إلى إعادة تنظيم البيانات التي تم إصدارها مسبقًا لتسهيل وصول الجمهور 

  .Health Data NY( على COVID-19والقراءة والفهم. باإلضافة إلى ذلك، يتم اآلن توفير المزيد من بيانات مرض )
  

( للجمهور وتسهيل الوصول إلى البيانات الحالية وفهمها خطوة أخرى COVID-19"يعد توفير بيانات جديدة حول مرض )
. "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لمشاركة أحدث المعلومات مع سكان  قالت الحاكمة هوكولنتخذها نحو مزيد من الشفافية،"  

   نيويورك، خاصة خالل هذا الوباء غير المسبوق."
  

( يسهل الوصول إليها بدالً  COVID-19يتميز موقع الويب الجديد بإنشاء صفحة هبوط واحدة للوحات معلومات مرض ) 
 16من االضطرار إلى التنقل بين لوحات معلومات مختلفة على منصات مختلفة. ترتبط الصفحة الرئيسية للبيانات الجديدة بـ 

باإلضافة إلى ذلك، قامت وزارة الصحة بإعادة تجهيز األدوات للعديد   صفحة بيانات رئيسية مرتبة في خمس فئات رئيسية.
من لوحات المعلومات التي تم إنشاؤها في وقت مبكر من الوباء لتوفير المعلومات بطريقة أسهل في الفهم وأكثر صلة 

   باالحتياجات الحالية.
  

  ملخص تحديثات لوحة المعلومات
  

  :( الجديدة COVID-19على لوحة معلومات اختبارات مرض )
أيام، والنسبة  7في  ألف بالمتوسط 100الحاالت لكل  -استبدال خريطة الحاالت التراكمية بخيارين جديدين  تم •

أيام. هذا يقيس المعلومات بشكل مناسب ويسهل المقارنة بين   7المئوية لالختبارات اإليجابية بالمتوسط في 
الذي تم اختباره للمقاطعة ويمكن اآلن العثور عليه عند النقر فوق مقاطعة معينة  التراكمي الرقمنقل  تم عات.المقاط

تم إعادة تنظيم المعلومات األخرى لوضع البيانات الحديثة قبل البيانات التراكمية، وتم إجراء  لمزيد من التفاصيل. 
  تغيير بسيط على التسميات من أجل الوضوح.

  
معلومات "عرض الجدول" متاحة اآلن على الخريطة وصفحة "االختبارات اإليجابية بمرور الوقت، حسب المنطقة   •

إال أنه ال يزال من الممكن  ، ة المعدل التراكمي للحاالت اإليجابية للمقاطعةوالمقاطعة". على الرغم من إزال
الحصول عليها عن طريق حساب المعدل التراكمي للحاالت اإليجابية/الحاالت اإليجابية التراكمي الخاضعة التي تم  

   اختبارها، والتي تتوفر في عرض الخريطة.
  

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-data-new-york
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-data-new-york


يتوفر الرسم البياني لـ "االتجاهات اليومية" اآلن في لوحة معلومات "االختبارات اإليجابية بمرور الوقت، حسب  •
المنطقة والمقاطعة". باإلضافة إلى ذلك، تم دمج لوحة معلومات "النسبة المئوية للنتائج اإليجابية حسب المقاطعة" 

حسب المنطقة" في لوحة معلومات واحدة تعرض هذه المعلومات  ولوحة بيانات "النسبة المئوية للنتائج اإليجابية 
يتم اآلن إدراج الوفيات التي تم ربطها سابقًا عبر الزر الموجود في الجزء السفلي   على مستوى المنطقة والمقاطعة. 
  ( على الصفحة الخاصة بها.COVID-19األيمن للوحة معلومات مرض ) 

  
.  في صفحة الوفيات، يتم اآلن نشر نفس البيانات التي كانت متاحة سابقًا على الصفحة لتحسين إمكانية القراءة •

الخاصة بالوفيات في دور رعاية المسنين ومرافق رعاية الكبار   PDFباإلضافة إلى ذلك، تم اآلن دمج ملفات 
  ضمن قسم وفيات الرعاية طويلة األجل.

  
مقاييس إعادة الفتح حيث تم تصميمها لدعم (COVID-19لمرض )تمت إزالة لوحة معلومات مراقبة اإلنذار المبكر 

كما  ( COVID-19ألف على لوحة معلومات اختبارات مرض ) 100اإلقليمية التي لم تعد ذات صلة. تتوفر الحاالت لكل 
  .Health Data NYعلى  أن المعلومات التفصيلية لإلدخال في المستشفيات متاحة اآلن

  
  ملخص تحديثات مجموعة البيانات

  
، وهي قاعدة بيانات عامة  Health Data NYباإلضافة إلى لوحات المعلومات، تتوفر مجموعات بيانات إضافية اآلن في 

 Health Data NYتتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات الصحية بتنسيقات متعددة قابلة للتنزيل مثل إكسل. تتضمن 
( وبيانات الوفيات في دور  COVID-19اآلن بيانات إضافية تم اإلبالغ عنها ذاتيًا من بطاقة التقرير المدرسي لمرض )

رعاية الكبار واإلدخال في المستشفى حسب الجنس والرمز البريدي، باإلضافة إلى القدرة االستيعابية  رعاية المسنين ومرافق 
 للمستشفى وأرقام تطعيم الموظفين.  

  
  :Health Data NYالقائمة الكاملة لإلضافات إلى  

والموظفين الذين يتم اإلبالغ  المدارس: تتضمن جميع مجموعات البيانات األربع عدد الطالب الموجودين والمعلمين     ·
    عنهم يوميًا من قبل كل مدرسة على حدة وعدد اختبارات الفحص والتشخيص التي يتم إجراؤها في كل مدرسة.

o  ( بيانات مجالس الخدمات التعليمية التعاونيةBOCES  عن بطاقات تقارير مدارس والية نيويورك على )
  2022-2021(؛  COVID-19مستوى الوالية حول مرض )

o   بيانات المدارس الخاصة عن بطاقات تقارير مدارس والية نيويورك على مستوى الوالية حول مرض
(COVID-19 ؛)2022-2021  

o يورك على مستوى الوالية حول مرض  بيانات مدارس االمتياز عن بطاقات تقارير مدارس والية نيو
(COVID-19 ؛)2022-2021  

o   بيانات المدارس الحكومية عن بطاقات تقارير مدارس والية نيويورك على مستوى الوالية حول مرض
(COVID-19 ؛)2022-2021  

في دور رعاية  ( المؤكدة COVID-19دور رعاية المسنين/مرافق رعاية الكبار: العدد التراكمي لحاالت مرض )    ·
( المتاحة إلى جانب عدد الوفيات المؤكدة المتاحة خارج  COVID-19المسنين والوفيات المفترضة بسبب مرض )

  الخاص بدور رعاية المسنين المتاح على الموقع العام PDFنفس ملف  -المرافق 
o ( مرضCOVID-19في دور رعاية المسنين ومرافق رعاية الكبار في والية نيويورك )   على مستوى

  الوالية.
 إكمال اللقاح: العدد التراكمي اليومي لجرعات اللقاح األولى وإكمال سلسلة اللقاح المتاحة حسب المقاطعة      ·

o  ( بيانات التطعيم ضد مرضCOVID-19في والية نيويورك على مستوى الوالية حسب المقاطعة )  
  المستشفيات:     ·

o ( نظام بيانات االستجابة اإللكترونية للمستشفياتHERDS  واستطالع المستشفيات حول مرض )
(COVID-19 وقبول الحاالت في المستشفيات حسب الجنس )- على مستوى الوالية حسب اليوم  

o ( نظام بيانات االستجابة اإللكترونية للمستشفياتHERDS  واستطالع المستشفيات حول مرض )
(COVID-19 وقبول الحاالت في المستشفيات حسب الرمز البريدي )-   على مستوى الوالية حسب

  اليوم



o نظام بيانا( ت االستجابة اإللكترونية للمستشفياتHERDS  واستطالع المستشفيات حول مرض )
(COVID-19 ة  : 3/26/2020يوميًا حسب المرفق منذ  -( وقبول الحاالت في المستشفيات واألِسرَّ

المرضى الموجودون حاليًا في المستشفيات، والمدخلون حديثًا في المستشفيات، والحاالت اإليجابية   §
خول والخروج من المستشفى، والمتواجدون حاليًا في وحدة العناية المركزة، بعد الد 

والمتواجدون في وحدة العناية المركزة والموصولون بأجهزة التنفس، والمتوفون، والعدد  
  التراكمي للخارجين من المستشفيات، والوفيات التراكمية

ة المتاحة / ا § ة المجهزة / األِسرَّ ة المجهزة إجمالي عدد األِسرَّ ة المشغولة، وإجمالي عدد األِسرَّ ألِسرَّ
ة المشغولة في وحدة العناية المركزة / ة المتاحة / األِسرَّ   األِسرَّ

  إجمالي حاالت القبول الجديدة المبلغ عنها والقبول الحالي حسب الفئة العمرية  §
o  الحاصلين على اللقاح جزئيًا وكليًاإجمالي عدد الموظفين، وعدد  - طاقم المستشفى الحاصلون على اللقاح  

  

###  
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