
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول    12/2021/ 6 للنشر فوًرا:

 

 

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

   ساعة الماضية  24جرعة لقاح خالل الـ  79,660تم إعطاء 
  

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

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

"علينا أن نبقى يقظين ألن المتحور الجديد، والطقس الشتوي، والمزيد من الوقت الذي نقضيه في الداخل مع األصدقاء  
فلدينا اآلن    -. "لكننا لم نصل إلى ما كنا عليه قبل عام قالت الحاكمة هوكولوالعائلة يزيد من احتمالية انتشار الفيروس،" 

. احصل على COVID-19ومنع سكان نيويورك من اإلصابة بأمراض خطيرة من األدوات الالزمة لمكافحة هذا الوباء 
ع اآلخرين على أخذ  اللقاح إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، واحصل على الجرعة المعززة إذا حصلت على اللقاح، وشج ِّ

  الجرعة، واستخدم الكمامة."
 

  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

  122,336 - نتائج االختبار المبلغ عنها •

  6,078 -إجمالي حاالت اإلصابة  •

 %  4.97 - نسبة حاالت اإلصابة •

  %4.82 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل  •

  (49)+ 3,285 -  المرضى بالمستشفيات •

  375 - المرضى المدخلون حديثًا  •

  (2)+ 621 -المرضى في وحدة العناية المركزة   •

  (2)+ 335 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس •

  (315)+ 217,702 -  إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

نظام بيانات االستجابة اإللكترونية  الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل •
  49  -للمستشفيات  

لتي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة اإللكترونية إجمالي الوفيات ا •
  46,806  - للمستشفيات

 
 NYSيعد نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في والية نيويورك )

DOH  والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم اإلبالغ عنها من قِّبل المستشفيات ودور رعاية المسنين )
   ومرافق رعاية البالغين فقط. 

   59,522 - إجمالي الوفيات التي أبلغ عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها •
 

( هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك  COVID-19تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لمرض )
ومدينة نيويورك إلى 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.



 

 

  30,515,048 -  إجمالي جرعات اللقاح المعطاة  •

  79,660 -ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

  831,872 -أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

  % 86.3 - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

   %78.7 - عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز    18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %91.7 - السيطرة على األمراض والوقاية منها

وفقًا لمراكز السيطرة على   عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %81.1 - لوقاية منهااألمراض وا

  %74.7 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •

  %67.2 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح •

نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض   •
  %79.3  -نها والوقاية م

  - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها •
69.1%  

  
  أيام 7 خالل  منطقة كل في  السكان من ألف 100 لكل اإلصابة حاالت نسبة متوسط يلي  فيما

  

  2021 ديسمبر  5 األحد  2021 ديسمبر 4 السبت  2021 ديسمبر 3 الجمعة  المنطقة

Capital Region  66.51  69.71  70.43  

Central New York  61.60  70.04  71.05  

Finger Lakes  73.51  78.63  79.16  

Long Island  52.50  55.64  55.11  

Mid-Hudson  36.88  40.14  40.99  

Mohawk Valley  77.18  82.28  83.34  

New York City  22.44  24.03  24.44  

North Country  73.75  77.88  77.91  

Southern Tier  71.33  79.30  77.97  

Western New York  80.43  84.47  88.58  

  47.51  46.93  43.81  الوالية مستوى على

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

  

  المنطقة
  3 الجمعة

  ديسمبر
2021  

  4 السبت
  ديسمبر
2021  

  5 األحد
  ديسمبر
2021  

Capital 
Region  

8.05%  7.61%  7.45%  

Central New 
York  

7.98%  8.11%  8.01%  

Finger 
Lakes  

10.58%  10.32%  10.29%  

Long Island  5.90%  5.95%  5.89%  

Mid-Hudson  4.37%  4.51%  4.50%  



 

 

Mohawk 
Valley  

8.74%  8.49%  8.41%  

New York 
City  

2.25%  2.26%  2.26%  

North 
Country  

9.22%  8.86%  8.81%  

Southern 
Tier  

6.50%  6.03%  5.95%  

Western 
New York  

11.15%  11.10%  11.22%  

  مستوى على
  الوالية

4.85%  4.84%  4.82%  

  
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

  3 الجمعة
  ديسمبر
2021  

  4 السبت
  ديسمبر
2021  

  5 األحد
  ديسمبر
2021  

Bronx  2.24%  2.26%  2.25%  

Kings  2.04%  2.09%  2.14%  

New York  1.62%  1.60%  1.57%  

Queens  2.92%  2.92%  2.85%  

Richmond  3.73%  3.77%  3.83%  

  
  

( في والية نيويورك ليصل COVID-19من سكان نيويورك بفيروس )  6,078باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
يأتي التوزيع   شخص. 2,761,270إجمالي عدد المصابين من خالل نظام بيانات االستجابة اإللكترونية للمستشفيات إلى 

     الجغرافي كما يلي:
  

   المقاطعة
إجمالي حاالت  

   اإلصابة
حاالت اإلصابة 

   الجديدة 

Albany  35,437  112  

Allegany  6,268  30  

Broome  29,061  54  

Cattaraugus  10,404  25  

Cayuga  10,053  38  

Chautauqua  15,708  89  

Chemung  13,319  29  

Chenango  5,787  21  

Clinton  8,441  33  

Columbia  5,940  25  

Cortland  6,257  15  

Delaware  4,677  22  



 

 

Dutchess  38,792  106  

Erie  129,728  664  

Essex  3,102  13  

Franklin  5,723  32  

Fulton  8,120  33  

Genesee  9,036  44  

Greene  5,125  12  

Hamilton  527  0  

Herkimer  8,686  39  

Jefferson  11,856  58  

Lewis  4,355  9  

Livingston  7,528  15  

Madison  7,680  26  

Monroe  101,004  355  

Montgomery  7,492  39  

Nassau  230,523  399  

Niagara  29,939  137  

NYC  1,146,309  1,521  

Oneida  34,276  99  

Onondaga  61,428  167  

Ontario  12,223  59  

Orange  63,609  130  

Orleans  5,793  34  

Oswego  14,784  59  

Otsego  5,671  56  

Putnam  13,401  36  

Rensselaer  18,137  78  

Rockland  56,166  81  

Saratoga  25,874  118  

Schenectady  19,967  62  

Schoharie  2,879  32  

Schuyler  2,034  4  

Seneca  3,429  14  

St. 
Lawrence  13,447  35  

Steuben  13,108  44  

Suffolk  260,951  499  

Sullivan  9,984  25  

Tioga  6,619  15  

Tompkins  7,704  11  

Ulster  19,624  70  

Warren  7,699  20  



 

 

Washington  7,083  31  

Wayne  10,794  50  

Westchester  150,068  234  

Wyoming  5,566  18  

Yates  2,075  2  

  
شخص.   46,806(، ليصل العدد اإلجمالي إلى COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بسبب مرض )  49باألمس، تُوفي  

   يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي: 
  

   الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة

   حاالت الوفاة الجديدة    المقاطعة

Albany  1  

Allegany  1  

Bronx  1  

Broome  2  

Chemung  3  

Chenango  1  

Erie  8  

Essex  2  

Genesee  1  

Greene  1  

Kings  3  

Livingston  1  

Madison  1  

Monroe  3  

Nassau  2  

Niagara  1  

Oneida  3  

Onondaga  1  

Orange  1  

Queens  2  

Rensselaer  1  

Saratoga  2  

Suffolk  3  

Warren  1  

Washington  1  

Westchester  1  

Wyoming  1  

  
سنة فما فوق المؤهلين للتطعيم  12جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة الستقبال سكان نيويورك بعمر 

مواقع مفتوحة لمواطني نيويورك المؤهلين البالغين من العمر   10دون تحديد موعد مسبق حسب أسبقية الحضور، مع وجود 
تحديد موعد في أحد مواقع التطعيم الجماعي التي تديرها الوالية القيام بذلك  يمكن لألشخاص الذين يفضلون أعوام فأكثر.  5

. يمكن لألشخاص أيًضا االتصال VAX-4-NYS-833-1أو من خالل االتصال بالرقم App Eligible I Am على

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%7C77fa399ae44846fb974108d9b8f0ce15%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744166671483118%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oyToxBhAwdTnrGBK6v1SqLWmyijE97wu67WDB6BuZiA%3D&reserved=0


 

 

بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية التي يتعاملون معها أو الطبيب الخاص بهم أو المستشفى التابعين له لتحديد المواعيد التي 
  للعثور على معلومات حول مواعيد اللقاحات في المواقع القريبة منهم.vaccines.gov تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة 

  
عاًما على    11-5يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

( FQHCsاالتصال بطبيب األطفال أو طبيب األسرة أو اإلدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا ) 
يمكن لآلباء واألوصياء   ات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدلي

للعثور على   1-800-232-0233أو االتصال بالرقم  438829أو إرسال رمزهم البريدي إلى  ،vaccines.gov زيارة
( من صناعة فايزر بايونتك، ألن لقاحات  COVID-19المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض )

(COVID-19.األخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية )  
  

ألولياء األمور واألوصياء للحصول على معلومات جديدة، واألسئلة واألجوبة  الجديد اإللكتروني موقعناتفضل بزيارة 
   المتداولة، والموارد المصممة خصيًصا لآلباء واألوصياء من هذه الفئة العمرية.

  
يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 17,222من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  14,236باألمس، 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

الـ   زيادة الحاالت خالل
  ساعة الماضية 24

 التراكمي 
  اإلجمالي

الـ   زيادة الحاالت خالل
  ساعة الماضية 24

Capital 
Region  

805,228  412  725,709  833  

Central New 
York  

618,785  264  566,297  458  

Finger Lakes  820,319  328  752,018  794  

Long Island  2,024,147  1,133  1,796,876  2,028  

Mid-Hudson  1,578,239  1,174  1,379,984  1,515  

Mohawk 
Valley  

310,889  109  286,145  154  

New York 
City  

7,275,589  9,941  6,471,525  9,936  

North 
Country  

288,917  122  258,204  137  

Southern 
Tier  

416,771  290  380,944  338  

Western 
New York  

901,174  463  817,198  1,029  

  مستوى على
  الوالية

15,040,058  14,236  13,434,900  17,222  

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

(. تطلب وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم  COVID-19نيويورك على مستجدات توزيع لقاح مرض )
ساعة؛ ويتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح   24( في غضون COVID-19اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض ) 
لنتائج في جهود الوالية المبذولة فيما يتعلق بالتطعيم. تختلف البيانات الُمبلغ عنها  الموجودة على اللوحة يوميًا لتوضيح أحدث ا

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C77fa399ae44846fb974108d9b8f0ce15%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744166671493081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vMDQ%2FrIFi7usSTbONHmoPB492q%2B7HnIFER4aHLah8FQ%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%7C77fa399ae44846fb974108d9b8f0ce15%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744166671493081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vMDQ%2FrIFi7usSTbONHmoPB492q%2B7HnIFER4aHLah8FQ%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%7C77fa399ae44846fb974108d9b8f0ce15%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744166671503034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ooWl6uJcKWpwODnC8g6JRjWsk%2F8bdvjM2oLRAAX44Lc%3D&reserved=0
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%7C77fa399ae44846fb974108d9b8f0ce15%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744166671503034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SM840u0YfA4r89TiCj33HQIawYhBdsQzZgmZG1nb%2FZ0%3D&reserved=0


 

 

اختالفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل   CIRو  NYSIISمن وزارة الصحة بوالية نيويورك من 
  الرقمين في المنشور أعاله. الجرعات المقدمة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كال

  
###  

  
  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C77fa399ae44846fb974108d9b8f0ce15%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744166671512987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5%2BuPzskzorFM013qcfbOu8igZHHgpoB%2Bahu%2BWdjhIoM%3D&reserved=0
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