
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول 2/12/2021:للنشر فوًرا

 

 

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

 
  127،089 ساعة الماضية 24بلػ  جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ 

 
 على مستوى الوالية أمس (COVID-19) حالة وفاة بسبب مرض 49كانت هناك 

 
 (. COVID-19)أطلعت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم سكان نٌوٌورن على التمدم المحرز بالوالٌة فً مكافحة مرض 

 
وظهور متحور أومٌكرون، والذي تم اكتشافه  (COVID-19)نحن نرالب بعناٌة انتشار مرض "لالت الحاكمة هوكول، 

أرٌد أن ٌعرؾ ". "هذا لٌس مدعاة للملك: اسمحوا لً أن أكون وااحةًة " : قالت الحاكمة هوكول. لدى زائر لمدٌنة نٌوٌورن
بفال األدوات المنمذة للحٌاة الموجودة تحت تصرفنا، مثل اللماحات . جمٌع سكان نٌوٌورن أن حكومة والٌتهم مستعدة لذلن

أنا أحث كل سكان نٌوٌورن على اتخاذ الخطوات الالزمة . والجرعات المنشطة، لدٌنا أدوات فً ترسانتنا لمكافحة هذا الوباء
 ."الحصول على التطعٌم والتعزٌز وارتداء كمامة: للحفاظ على سالمتهم ومجتمعاتهم

 
 : تم تلخٌص بٌانات الٌوم بإٌجاز أدناه

 
 233،784-  بلػ عدد نتائج االختبار المبلػ عنها  ·
 11.300- إجمالي اإليجابية    ·
 %4,83- نسبة اإليجابية  ·
 ٪4.61 - أيام 7متوسط النسبة المئوية اإليجابية لـ  ·

 (71 )+3.093- المرضى المدخلون إلى المستشفيات  · 
 471- عدد المرضى المدخلون حديثًا  

 ( 5 )+591 - المرضى في وحدة العناية المركزة · 
 (1 )+314- المرضى في وحدة العناية المركزة على أنابيب   ·
 (371 )+216.218-  إجمالي حاالت الخروج من المستشفى   ·
 HERDS  - 49وفيات جديدة تم اإلبالغ عنها بواسطة منشآت الرعاية الصحية من خالل  ·
 HERDS - 46.623إجمالي الوفيات المبلػ عنها بواسطة منشآت الرعاية الصحية من خالل  ·
  

( NYS DOH)ٌعد نظام بٌانات االستجابة اإللكترونٌة الصحٌة أحد مصادر بٌانات وزارة الصحة فً والٌة نٌوٌورن 
والذي ٌجمع بٌانات الوفٌات الٌومٌة المإكدة كما تم اإلبالغ عنها من لِبل المستشفٌات ودور رعاٌة المسنٌن ومرافك رعاٌة 

 . البالؽٌن فمط
 

 CDC  - 59.280إجمالي الوفيات التي تم اإلبالغ عنها وجمعها بواسطة   ·
 

 هذه التً أبلؽت عنها وزارة الصحة فً نٌوٌورن ومدٌنة نٌوٌورن إلى COVID-19تتامن بٌانات شهادة الوفاة المإلتة لـ 



 

 

مركز السٌطرة على األمراض أولئن الذٌن توفوا فً أي مكان، بما فً ذلن المستشفٌات ودور رعاٌة المسنٌن ومرافك رعاٌة 
 .البالؽٌن فً المنازل وؼٌرها من األماكن

 
 30.005.074- إجمالي جرعات اللقاح المقدمة   ·
 127.089-  ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح التي أعطيت خالل الـ  ·
 565.319-  الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح التي أعطيت خالل األيام الـ  ·
 %86,0-  عاًما فؤكثر ممن لديهم جرعة لقاح واحدة على األقل 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلػ أعمارهم  ·
 %78,4- عاًما فؤكثر ولديهم سلسلة لقاحات مكتملة  18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلػ أعمارهم  ·
 عاًما فؤكثر ممن لديهم جرعة لقاح واحدة على األقل حسب 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلػ أعمارهم  ·
(CDC)  - 91,0% 

 80,8% -  (CDC) عاًما فؤكثر ولديهم سلسلة لقاحات مكتملة 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلػ أعمارهم  ·
 %74,3- النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين لديهم جرعة لقاح واحدة على األقل   ·
 %66,7- النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاحات    ·
 78,4% -  (CDC)النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين لديهم جرعة لقاح واحدة على األقل  ·
 68,6% -  (CDC)النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة لقاحات  ·

 
 : أٌام7 ألؾ من السكان فً كل منطمة خالل 100فٌما ٌلً متوسط نسبة حاالت اإلصابة لكل 

 

 المنطقة
 نوفمبر 29اإلثنين 

2021 
 نوفمبر 30الثالثاء 

2021 
 ديسمبر 1 األربعاء، 

2021 

Capital Region 50.23 52.96 55.74 

Central New 
York 43.00 45.52 49.67 

Finger Lakes 55.53 58.96 61.53 

Long Island 35.89 38.16 41.63 

Mid-Hudson 25.56 27.75 29.87 

Mohawk Valley 57.87 61.08 64.17 

New York City 16.80 17.41 18.66 

North Country 55.48 59.06 62.53 

Southern Tier 50.12 53.30 56.71 

Western New 
York 66.04 67.54 68.88 

 36.11 33.98 32.31 على مستوى الوالية

 
 : أٌام والمبلػ عنها خالل األٌام الثالثة المااٌة كما ٌل7ًمتوسط نسبة نتائج االختبارات اإلٌجابٌة لكل منطمة على مدار 

 

 2021 ديسمبر 1األربعاء  2021 نوفمبر 30الثالثاء  2021 نوفمبر 29اإلثنين  المنطقة

Capital Region 7.85% 8.13% 8.15% 

Central New York 7.17% 7.54% 8.12% 

Finger Lakes 9.87% 10.46% 10.69% 

Long Island 4.95% 5.17% 5.50% 

Mid-Hudson 3.49% 3.73% 3.98% 

Mohawk Valley 9.76% 9.20% 8.90% 

New York City 1.87% 1.94% 2.10% 



 

 

North Country 9.40% 9.54% 9.36% 

Southern Tier 6.28% 6.30% 6.49% 

Western New York 10.53% 10.60% 10.92% 

 %4.61 %4.37 %4.19 على مستوى الوالية

 
 أٌام والمبلػ عنها خالل األٌام الثالثة 7ٌبلػ متوسط نسبة نتائج االختبارات اإلٌجابٌة لكل حً فً مدٌنة نٌوٌورن على مدار 

 :المااٌة كما ٌلً
 

 2021 ديسمبر 1األربعاء  2021 نوفمبر 30الثالثاء  2021 نوفمبر 29اإلثنين  الحي في مدينة نيويورك

Bronx 1.82% 1.89% 2.02% 

Kings 1.65% 1.70% 1.89% 

New York 1.40% 1.46% 1.61% 

Queens 2.49% 2.59% 2.70% 

Richmond 3.23% 3.33% 3.45% 

 
ا من سكان نٌوٌورن بمرض 11.300باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة  فً والٌة نٌوٌورن  (COVID-19) شخصًة

 :ٌؤتً التوزٌع الجؽرافً كما ٌلً. 2.723.632لٌصل إجمالً عدد المصابٌن إلى 
  

 المقاطعة
إجمالي حاالت 

 اإلصابة
حاالت اإلصابة 

 الجديدة
 Albany 34,764 181 
 Allegany 6,080 52 
 Broome 28,549 181 
 Cattaraugus 10,176 94 
 Cayuga 9,850 63 
 Chautauqua 15,247 131 
 Chemung 13,004 88 
 Chenango 5,628 41 
 Clinton 8,218 72 
 Columbia 5,782 29 
 Cortland 6,134 21 
 Delaware 4,505 62 
 Dutchess 38,218 135 
 Erie 126,611 926 
 Essex 3,035 30 
 Franklin 5,524 73 
 Fulton 7,939 49 
 Genesee 8,795 84 
 Greene 5,001 39 
 Hamilton 519 3 
 Herkimer 8,477 83 
 Jefferson 11,567 83 
 Lewis 4,260 20 
 



 

 

Livingston 7,327 64 
 Madison 7,504 92 
 Monroe 98,936 712 
 Montgomery 7,287 41 
 Nassau 227,654 890 
 Niagara 29,218 271 
 NYC 1,137,553 2,364 
 Oneida 33,606 216 
 Onondaga 60,114 386 
 Ontario 11,866 90 
 Orange 62,677 267 
 Orleans 5,617 49 
 Oswego 14,409 127 
 Otsego 5,466 55 
 Putnam 13,249 55 
 Rensselaer 17,633 131 
 Rockland 55,730 113 
 Saratoga 25,167 289 
 Schenectady 19,569 132 
 Schoharie 2,746 23 
 Schuyler 1,977 23 
 Seneca 3,311 18 
 St. 

Lawrence 13,072 127 
 Steuben 12,713 157 
 Suffolk 257,408 1,079 
 Sullivan 9,756 93 
 Tioga 6,455 42 
 Tompkins 7,501 70 
 Ulster 19,260 105 
 Warren 7,488 114 
 Washington 6,841 86 
 Wayne 10,448 102 
 Westchester 148,765 311 
 Wyoming 5,403 47 
 Yates 2,023 19 
  

، لٌصل العدد اإلجمالً المبلػ عنه من خالل (COVID-19) من سكان نٌوٌورن بسبب مرض 49باألمس، توفً 
HERDS ٌؤتً التوزٌع الجؽرافً، حسب مماطعة اإللامة، كما ٌلً. 46.623 إلى: 

 

 حاالت الوفاة الجدٌدة حسب
 المماطعة

Albany  2  



 

 

Broome 1  

Cattaraugus 4  

Chemung 1  

Chenango 1  

Columbia 2  

Dutchess 3  

Erie 4  

Genesee 1  

Greene 1  

Jefferson 2  

Kings 4  

Monroe 1  

Nassau 1  

Niagara 2  

Oneida 1  

Onondaga 1  

Orange 1  

Otsego 3  

Queens 2  

Rensselaer 2  

Saratoga 1  

St. Lawrence 1  

Steuben 2  

Suffolk 2  

Ulster 1  

Wayne 2  

  
 سنة فما فوق المإهلٌن للتطعٌم 12جمٌع موالع التطعٌم الجماعً فً والٌة نٌوٌورن مفتوحة الستمبال سكان نٌوٌورن بعمر 

 موالع مفتوحة لمواطنً نٌوٌورن المإهلٌن البالؽٌن من العمر 10دون تحدٌد موعد مسبك حسب أسبمٌة الحاور، مع وجود 
ٌمكن لؤلشخاص الذٌن ٌفالون تحدٌد موعد فً أحد موالع التطعٌم الجماعً التً تدٌرها الوالٌة المٌام بذلن .  أعوام فؤكثر5

ا . NYS-4-VAX-833-1أو من خالل االتصال بالرلم Am I Eligible Appباستخدام تطبٌك  ٌمكن لؤلشخاص أٌاًة
االتصال بإدارة الصحة المحلٌة أو الصٌدلٌة التً ٌتعاملون معها أو الطبٌب الخاص بهم أو المستشفى التابعٌن له لتحدٌد 

للعثور على معلومات حول مواعٌد اللماحات فً الموالع vaccines.govالمواعٌد التً تتوفر فٌها اللماحات، أو زٌارة 
 .المرٌبة منهم

 
ا على 11-5ٌتم تشجٌع سكان نٌوٌورن الذٌن ٌتطلعون إلى تحدٌد مواعٌد التطعٌم لؤلطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن   عامًة

( FQHCs)االتصال بطبٌب األطفال أو طبٌب األسرة أو اإلدارات الصحٌة بالمماطعة أو المراكز الصحٌة المإهلة فٌدرالًٌةا 
ٌمكن لآلباء واألوصٌاء زٌارة . أو المراكز الصحٌة الرٌفٌة أو الصٌدلٌات التً ٌمكن أن تعطً اللماح لهذه الفئة العمرٌة

vaccines.gov, للعثور 1-800-232-0233 أو االتصال بالرلم 438829، أو إرسال الرمز البرٌدي الخاص بهم إلى 
، ألن لماحات Pfizer-BioNTech COVID-19تؤكد من أن ممدم الخدمة ٌمدم لماح . على الموالع المرٌبة منهم

(COVID-19) األخرى ؼٌر مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرٌة . 
 

 للوالدٌن واألوصٌاء للحصول على معلومات جدٌدة واألسئلة واألجوبة الشائعة والموارد المولع اإللكترونًتفالوا بزٌارة 
ا لوالدي وأوصٌاء هذه الفئة العمرٌة  . المصممة خصٌصًة

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180383169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Dt4%2Bgh3tn%2B7QWZ2IsZPrYekVj2hnuMmAdOwwo%2Bty2YA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180383169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Dt4%2Bgh3tn%2B7QWZ2IsZPrYekVj2hnuMmAdOwwo%2Bty2YA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180393123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UY70QlDqIBZKbduUpxSKKXeCUiK0MXvWAWlzt191c18%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180393123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UY70QlDqIBZKbduUpxSKKXeCUiK0MXvWAWlzt191c18%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180393123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UY70QlDqIBZKbduUpxSKKXeCUiK0MXvWAWlzt191c18%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180403081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VEh3%2B9HYINn8RgA63OBY5fC9XymD7a47gLauDVB1t1o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180403081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VEh3%2B9HYINn8RgA63OBY5fC9XymD7a47gLauDVB1t1o%3D&reserved=0


 

 

 
ٌؤتً التوزٌع .  منهم سلسلة لماحهم22.532 من سكان نٌوٌورن جرعة اللماح األولى، وأكمل 21.709باألمس، تلمى 

 :الجؽرافً لسكان نٌوٌورن الذٌن تلموا اللماح حسب المنطمة كما ٌلً
 

 

عدد الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على 
 األشخاص الذين أكملوا سلسلة اللقاح األقل

  

 المنطقة 
 التراكمي 
 اإلجمالي

زيادة الحاالت خالل ال 
 الماضية ساعة24

 التراكمي 
 اإلجمالي

زيادة الحاالت خالل ال 
 الماضية ساعة24

  Capital 
Region 

801,242 979 720,181 1,168 

  Central New 
York 

616,886 502 562,927 555 

  Finger Lakes 816,645 1,316 745,575 1,354 
  Long Island 2,014,725 1,733 1,786,793 2,410 
  Mid-Hudson 1,569,695 2,577 1,370,880 2,399 
  Mohawk 

Valley 
309,871 352 284,574 292 

  New York 
City 

7,221,946 12,157 6,420,883 12,185 

  North 
Country 

287,923 306 256,739 355 

  Southern 
Tier 

415,345 444 378,182 531 

  Western New 
York 

897,279 1,343 810,791 1,283 

على مستوى   
 الوالٌة

14,951,557 21,709 13,337,525 22,532 

 
 

 
(. COVID-19)الطالع سكان نٌوٌورن على مستجدات توزٌع لماح مرض (COVID-19)لوحة تتبع لماح مرض تتوفر 

فً  (COVID-19)تطلب إدارة الصحة بوالٌة نٌوٌورن من منشآت التطعٌم اإلبالغ عن جمٌع بٌانات إعطاء لماح مرض 
 ساعة؛ ٌتم تحدٌث بٌانات إعطاء اللماح الموجودة على اللوحة ٌومًٌةا لتعكس أحدث المماٌٌس فً جهود التطعٌم فً 24ؼاون 

 اختالفًةا طفٌفًةا عن البٌانات CIR و NYSIISتختلؾ البٌانات الُمبلػ عنها من وزارة الصحة بوالٌة نٌوٌورن من . الوالٌة
تم تامٌن كال الرلمٌن فً . الُمبلػ عنها فٌدرالًٌةا، والتً تشمل الجرعات الممدمة فٌدرالًٌةا واالختالفات الطفٌفة األخرى

 . المنشور أعاله
 

### 
  
  

 
 www.governor.ny.govتتوفز أخبار إضافية على 

 press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418| الغزفة التنفيذية | والية نيويورك 
 

 إلؽاء االشتران
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180403081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0cpQzOhWXaOrTOKiJFs927Wf%2FPkqluYUsy%2F0XFx8siQ%3D&reserved=0
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