
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 27/ 10 للنشر فوًرا: 

 
 

   (COVID-19تطلع الحاكمة هوكول سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الوالية فيما يتعلق بمكافحة )
   

   91,711ساعة الماضية بلغ  24إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ 
  

   على مستوى الوالية أمس COVID-19حالة وفاة بسبب  35
  

    (.COVID-19أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز بالوالية في مكافحة مرض )
  

. أريد أن COVID-19"بينما تظل أرقامنا ثابتة، من المهم أن يظل سكان نيويورك يقظين في مكافحة  قالت الحاكمة هوكول:
اللقاح يخفف من شدة الفيروس وهو  أشجع أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح على الحصول على لقاحهم في أسرع وقت ممكن. 

بشكل نهائي. بينما نواصل وقف انتشار هذا الفيروس، فإننا نحارب الوباء أيًضا  COVIDأفضل أمل لنا في القضاء على  
اليوم، لضمان حصول  GetTheVax Facts#على جبهة أخرى: معلومات مضللة عن اللقاحات. لهذا السبب أطلقنا حملة 

 سكان نيويورك على الحقائق التخاذ قرار بشأن صحتهم". 
  

  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:
 
  166,067 - نتائج االختبار المبلغ عنها      ·
 4,284 - إجمالي حاالت اإلصابة      ·
  %2.58 - نسبة حاالت اإلصابة      ·
 %2.11 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار       ·
 ( 48-) 1,996 -  المرضى بالمستشفيات    ·
  245 -  المرضى المدخلون إلى المستشفى حديثًا  ·
 ( 0) 454 - المرضى في وحدة العناية المركزة       ·
 (  6)+  262 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس      ·
 207,408 -  إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى      ·
 HERDS - 35الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل       ·
  HERDS - 45,448الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  إجمالي      ·

( والذي NYS DOHيعد نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في والية نيويورك )
رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم اإلبالغ عنها من قِبل المستشفيات ودور 

 فقط.  
   57,845 - إجمالي الوفيات التي تم اإلبالغ عنها وجمعها بواسطة )مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(      ·

ى هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إل COVID-19تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لـ 
مركز السيطرة على األمراض أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية  

 البالغين في المنازل وغيرها من األماكن. 
 26,836,021 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة      ·
 91,711 - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ       ·
 423,511 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ       ·

https://covid19vaccine.health.ny.gov/get-vax-facts


 

 

 %83.8  -  عاًما فأكثر وتلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم       ·
 %76.2 -  عاًما فأكثر وأكملوا جرعات اللقاح 18نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  نسبة سكان والية      ·
عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز   18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم       ·

 %86.9 -  السيطرة على األمراض والوقاية منها(
عاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا لمراكز السيطرة على   18ورك الذين تبلغ أعمارهم نسبة سكان والية نيوي      ·

 %78.2 - األمراض والوقاية منها(
 % 71.0 - نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل      ·
 % 64.5 - نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح      ·
نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض        ·

 %  73.7 - والوقاية منها(
  -  للقاح )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين أكملوا سلسلة ا      ·

66.3 % 
 

   أيام والمبلغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية كما يلي:  7متوسط نسبة نتائج االختبارات اإليجابية لكل منطقة على مدار  

  المنطقة
  24األحد 

أكتوبر 
2021  

 25االثنين 
  2021أكتوبر 

 26الثالثاء، 
  2021أكتوبر 

Capital 
Region  

3.67%  3.64%  3.58%  

Central New 
York  

4.24%  4.26%  4.28%  

Finger 
Lakes  

4.40%  4.43%  4.38%  

Long Island  2.19%  2.16%  2.13%  

Mid-Hudson  1.91%  1.90%  1.85%  

Mohawk 
Valley  

3.95%  3.85%  4.01%  

New York 
City  

1.05%  1.00%  0.98%  

North 
Country  

4.78%  4.81%  4.80%  

Southern 
Tier  

3.03%  3.06%  3.07%  

Western 
New York  

4.48%  4.65%  4.83%  

على مستوى  
  الوالية

2.10%  2.09%  2.11%  

  
أيام والمبلغ عنها خالل األيام الثالثة   7يبلغ متوسط نسبة نتائج االختبارات اإليجابية لكل حي في مدينة نيويورك على مدار 

   الماضية كما يلي:
  

الحي في مدينة 
  نيويورك

  24األحد 
أكتوبر 
2021  

 25االثنين 
أكتوبر 
2021  

 26الثالثاء، 
  2021أكتوبر 

Bronx  0.90%  0.89%  0.86%  



 

 

Kings  1.34%  1.26%  1.21%  

New York  0.72%  0.69%  0.70%  

Queens  0.99%  0.94%  0.92%  

Richmond  1.51%  1.51%  1.47%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخص من سكان نيويورك بمرض ) 4,284باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

     يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي: شخص. 2,520,231ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
   

  المقاطعة
إجمالي حاالت  

  اإلصابة
حاالت اإلصابة 

  الجديدة 

Albany  31,274  100  

Allegany  4,762  38  

Broome  24,931  69  

Cattaraugus  7,989  105  

Cayuga  8,774  16  

Chautauqua  12,641  71  

Chemung  11,146  54  

Chenango  4,762  13  

Clinton  6,880  27  

Columbia  5,070  10  

Cortland  5,448  24  

Delaware  3,623  19  

Dutchess  35,864  30  

Erie  107,938  389  

Essex  2,393  13  

Franklin  4,391  21  

Fulton  6,516  43  

Genesee  7,166  34  

Greene  4,448  14  

Hamilton  439  0  

Herkimer  6,967  54  

Jefferson  9,157  71  

Lewis  3,681  17  

Livingston  5,845  26  

Madison  6,334  31  

Monroe  85,441  237  

Montgomery  6,103  29  

Nassau  215,425  198  

Niagara  24,431  100  

NYC  1,095,102  784  

Oneida  29,040  94  



 

 

Onondaga  52,942  256  

Ontario  9,520  40  

Orange  57,971  93  

Orleans  4,449  25  

Oswego  11,988  75  

Otsego  4,656  24  

Putnam  12,578  21  

Rensselaer  15,081  57  

Rockland  53,426  58  

Saratoga  20,661  79  

Schenectady  17,072  80  

Schoharie  2,350  8  

Schuyler  1,569  9  

Seneca  2,778  8  

St. 
Lawrence  10,844  72  

Steuben  10,363  41  

Suffolk  241,171  283  

Sullivan  8,577  20  

Tioga  5,248  39  

Tompkins  6,607  24  

Ulster  17,421  27  

Warren  5,641  35  

Washington  4,769  40  

Wayne  8,380  52  

Westchester  144,050  63  

Wyoming  4,447  11  

Yates  1,691  13  

  
. يأتي التوزيع  45,448(، ليصل العدد اإلجمالي إلى COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 35باألمس، توفي  

   الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي: 
  

  الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة

  حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة

Allegany  1  

Bronx  2  

Cattaraugus  1  

Chautauqua  1  

Chemung  2  

Cortland  1  

Erie  2  



 

 

Kings  4  

Madison  1  

Monroe  2  

Montgomery  1  

Nassau  1  

Niagara  1  

Oneida  2  

Onondaga  1  

Orange  2  

Orleans  1  

Queens  1  

Rensselaer  1  

Saratoga  1  

Suffolk  3  

Ulster  1  

Warren  1  

Yates  1  

  
جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة الستقبال سكان نيويورك المؤهلين للتطعيم دون تحديد موعد مسبق 

يمكن لألشخاص الذين يفضلون تحديد موعد في أحد مواقع التطعيم الجماعي التي تديرها   على أساس األولوية لمن يأتي أوالً.
. يمكن لألشخاص  VAX-4-NYS-833-1أو من خالل االتصال بالرقم  Am I Eligible App الوالية القيام بذلك على

ابعين له لتحديد أيًضا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية التي يتعاملون معها أو الطبيب الخاص بهم أو المستشفى الت
للعثور على معلومات حول مواعيد اللقاحات في المواقع   vaccines.govالمواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة 

   القريبة منهم. 
  

يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 19,346من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  19,179باألمس، تلقى 
  الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:

  

  
عدد الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على  

  األشخاص الذين أكملوا سلسلة اللقاح  األقل

 المنطقة 
 التراكمي 
  اإلجمالي

 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة

 التراكمي 
  اإلجمالي

 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة

Capital 
Region  

763,526  882  703,254  733  

Central New 
York  

594,246  472  552,940  429  

Finger Lakes  776,815  788  725,524  747  

Long Island  1,929,040  2,580  1,724,800  3,264  

Mid-Hudson  1,492,706  2,010  1,330,347  1,734  

Mohawk 
Valley  

298,651  348  277,436  287  

New York 
City  

6,877,831  10,322  6,167,451  10,620  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=6-7Ry7Zd-KHse1uxFmexXLmuVgJm1lBEIZb2PV3JAQhc8_mfTGrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj01SEJEWmlySXhSZ2pjVUZId1BrUVdLLXQ0SmVITkFnaGNnNnJScjBRakxod2liWEZSbXJaQ0FGb2RIUndjem92TDNkM2R5NTJZV05qYVc1bGN5NW5iM1l2
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=6-7Ry7Zd-KHse1uxFmexXLmuVgJm1lBEIZb2PV3JAQhc8_mfTGrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj01SEJEWmlySXhSZ2pjVUZId1BrUVdLLXQ0SmVITkFnaGNnNnJScjBRakxod2liWEZSbXJaQ0FGb2RIUndjem92TDNkM2R5NTJZV05qYVc1bGN5NW5iM1l2
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=6-7Ry7Zd-KHse1uxFmexXLmuVgJm1lBEIZb2PV3JAQhc8_mfTGrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj01SEJEWmlySXhSZ2pjVUZId1BrUVdLLXQ0SmVITkFnaGNnNnJScjBRakxod2liWEZSbXJaQ0FGb2RIUndjem92TDNkM2R5NTJZV05qYVc1bGN5NW5iM1l2


 

 

North Country  276,781  197  251,133  144  

Southern Tier  397,545  586  368,001  355  

Western New 
York  

853,753  994  786,847  1,033  

على مستوى  
  الوالية

14,260,894  19,179  12,887,733  19,346  

  
إلطالع سكان   ((COVID-19)لوحة تتبع لقاح مرض ) Tracker Dashboard Vaccine 19-COVID تتوفر

التلقيح  (. تطلب وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت COVID-19نيويورك على مستجدات توزيع لقاح مرض )
ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح   24( في غضون COVID-19اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض ) 

الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية. تختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة 
الفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات المقدمة  اخت CIRو  NYSIISالصحة بوالية نيويورك من 

  فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله.
  

  المستشفى  السؤال
دور رعاية  

  المسنين
ACF  LHCSA  

رعاية  
  االحتضار

CHHA  اإلجمالي  

إجمالي حاالت إنهاء خدمات الموظفين 
  بسبب عدم تلقيحهم

3195 
(0.62%)  

1,667 
(1.12%)  

229 
(0.75%)  

5,585 
(1.97%)  

51 
(0.82%)  

59 
(0.42%)  

10,786  

إجمالي استقاالت وتقاعد الموظفين  
  بسبب عدم تلقيحهم

1,571 
(0.30%)  

83 
(0.06%)  

26 
(0.09%)  

1,915 
(0.67%)  

68 
(1.10%)  

67 
(0.48%)  

3,730  

إجمالي اإلجازات/اإلجازات بدون 
راتب بسبب عدم التطعيم وعدم الرغبة 

  في التطعيم 

2,863 
(0.56%)  

951 
(0.64%)  

102 
(0.34%)  

8,980 
(3.16%)  

20 
(0.32%)  

81 
(0.57%)  

12,997  

إجمالي اإلجازات/اإلجازات بدون 
راتب بسبب عدم التطعيم ولكن اآلن 

  في انتظار الجرعة األولى

61 
(0.01%)  

1,196 
(0.80%)  

380 
(1.25%)  

3,745 
(1.32%)  

2 
(0.03%)  

9 
(0.06%)  

5,393  

إجمالي عدد الموظفين غير النشطين 
  من الفئات أعاله

7,690  3,897  737  20,225  141  216  32,906  

إجمالي عدد الموظفين النشطين المبلغ 
  10/26/21عنهم في 

508,023  145,194  29,699  263,911  6,043  13,882  966,752  

  999,658  14,098  6,184  284,136  30,436  149,091  515,713  العدد اإلجمالي

  
األعداد التي تظهر في المقام  . 10/26/21النسب المئوية هي تقديرات. وهي تستند إلى البيانات المبلغ عنها ذاتيًا بتاريخ 

باإلضافة إلى الفئات غير النشطة أعاله؛ ال تشمل تقلبات القوى   10/26/21عبارة عن موظفين نشطين تم اإلبالغ عنهم في  
  العاملة التي قد تكون حدثت باإلضافة إلى هذه الفئات أعاله.
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