
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول    12/16/2021 للنشر فوًرا:

 

 

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

     237,596ساعة الماضية   24إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ  بلغ 
    

   حالة    53( على مستوى الوالية باألمس COVID-19بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب مرض )
     

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

"هذه أزمة صحية عامة. يجب أال نستهين بموجة الشتاء التي نواجهها، ويجب أن نستمر في تشجيع  الحاكمة هوكول، قالت 
دعونا جميعًا نجتاز موسم األعياد هذا بأمان.  كل شخص نعرفه على التطعيم، والحصول على جرعة معززة، وارتداء كمامة.

واسع في جميع أنحاء الوالية من أجل الحفاظ على أنفسنا وأحبائنا من هناك مواقع اختبار وجرعات معززة متاحة على نطاق 
  (."COVID- 19اإلصابة بأمراض خطيرة بسبب مرض )

 
   أدناه: بإيجاز اليوم بيانات تلخيص تم

  277,956 - نتائج االختبار المبلغ عنها •

  18,276  -إجمالي حاالت اإلصابة  •

 % 6.58 - نسبة حاالت اإلصابة  •

 %  5.11  - أيام 7نسبة حاالت اإلصابة خالل متوسط  •
  (19-)  3,765 -المرضى بالمستشفيات  •

  526  -المرضى المدخلون حديثًا  •

  (35)+ 762 - المرضى في وحدة العناية المركزة •

  (10)+ 433  - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس •
  (532)+ 221,831 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

  HERDS  - 53الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •
 HERDS - 47,370إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •

يعد نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في والية نيويورك 
(NYS DOH والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم اإلبالغ عنها من قِبل المستشفيات )

  ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط. 

 CDC - 60,152إجمالي الوفيات التي تم أبلغ عنها وجمعتها  •
 

ت عنها وزارة الصحة في ( هذه التي أبلغCOVID-19تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لمرض )
نيويورك 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.
  31,971,609  - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة •

  237,596  -ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
  1,067,323 -أيام الماضية   7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •



 

 

  - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
87.7%  

  %79.8 -  عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح 18عمارهم نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أ •
عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل   18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

  93.8% -( CDCحسب )
  - (CDCعاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح حسب ) 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

82.1%  
  %76.3 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •

  %68.7 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح  •
  81.4% -  (CDCنسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل حسب ) •
  70.7% -   (CDCسلسلة اللقاح حسب )نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا  •

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

  

  المنطقة
  13 االثنين

  2021 ديسمبر
  14 الثالثاء،

  2021 ديسمبر
  14 األربعاء

  2021 ديسمبر

Capital 
Region  58.65  59.16  58.08  

Central New 
York  64.92  65.10  65.10  

Finger Lakes  61.42  60.26  56.25  

Long Island  67.74  70.79  77.86  

Mid-Hudson  47.72  49.28  52.92  

Mohawk 
Valley  74.80  73.15  74.21  

New York 
City  42.59  46.84  53.75  

North Country  66.63  64.00  61.51  

Southern Tier  85.21  89.64  96.54  

Western New 
York  66.17  63.52  62.21  

على مستوى 
  60.66  56.43  54.15  الوالية

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

  

  المنطقة
  13 االثنين

  2021 ديسمبر
  14 الثالثاء،

  2021 ديسمبر
  14 األربعاء

  2021 ديسمبر

Capital 
Region  6.43%  6.65%  6.34%  

Central New 
York  7.65%  7.94%  7.58%  

Finger Lakes  8.39%  8.52%  8.18%  

Long Island  6.77%  7.12%  7.53%  



 

 

Mid-Hudson  4.59%  4.65%  5.02%  

Mohawk 
Valley  7.77%  7.85%  7.85%  

New York 
City  2.90%  3.16%  3.56%  

North 
Country  7.72%  7.67%  7.23%  

Southern Tier  6.24%  6.56%  6.70%  

Western New 
York  9.27%  9.23%  9.29%  

  مستوى على
  %5.11  %4.83  %4.65  الوالية

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

   يلي: كما  الماضية
   

   المنطقة
  ديسمبر 13 االثنين

2021  
  ديسمبر 14 الثالثاء،

2021  
  ديسمبر 14 األربعاء

2021  

Bronx  2.70%  2.91%  3.15%  

Kings  2.76%  2.99%  3.41%  

New York  2.42%  2.80%  3.45%  

Queens  3.32%  3.54%  3.81%  

Richmond  4.55%  4.62%  4.70%  

  
  

( في والية نيويورك ليصل COVID-19من سكان نيويورك بفيروس ) 18,276باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخص.  2,874,781إلى  HERDSإجمالي عدد المصابين من خالل 

  

  المقاطعة 
إجمالي حاالت  

  اإلصابة 

حاالت 
اإلصابة  
  الجديدة 

عدد حاالت 
أوميكرون المؤكدة  

على مستوى  
  *59الوالية: 

Albany  36,959  186  -  

Allegany  6,618  49  -  

Broome  30,617  214  1  

Cattaraugus  10,925  59  -  

Cayuga  10,579  68  -  

Chautauqua  16,577  111  -  

Chemung  14,010  80  -  

Chenango  6,190  53  -  

Clinton  8,917  70  -  

Columbia  6,301  25  -  

Cortland  6,604  45  -  

Delaware  5,029  36  -  



 

 

Dutchess  40,340  231  -  

Erie  135,342  654  -  

Essex  3,309  18  -  

Franklin  6,033  33  -  

Fulton  8,547  38  -  

Genesee  9,534  59  -  

Greene  5,384  28  -  

Hamilton  565  2  -  

Herkimer  9,254  66  -  

Jefferson  12,501  53  -  

Lewis  4,565  17  -  

Livingston  7,940  41  -  

Madison  8,229  64  -  

Monroe  105,131  421  -  

Montgomery  7,834  35  -  

Nassau  240,073  1,648  6  

Niagara  31,529  144  -  

NYC  1,186,911  8,318  30  

Oneida  36,003  217  4  

Onondaga  64,227  320  1  

Ontario  12,959  81  -  

Orange  66,065  336  -  

Orleans  6,115  27  -  

Oswego  15,742  143  -  

Otsego  6,113  49  -  

Putnam  14,000  68  -  

Rensselaer  19,102  87  -  

Rockland  57,487  198  -  

Saratoga  27,399  185  -  

Schenectady  20,814  89  -  

Schoharie  3,112  23  -  

Schuyler  2,192  26  -  

Seneca  3,640  25  -  

St. 
Lawrence  14,247  70  

-  

Steuben  13,838  72  -  

Suffolk  272,396  1,800  14  

Sullivan  10,550  86  -  

Tioga  7,048  61  -  

Tompkins  9,234  391  2  

Ulster  20,435  104  -  

Warren  8,169  56  -  



 

 

Washington  7,584  51  -  

Wayne  11,471  78  -  

Westchester  154,426  730  1  

Wyoming  5,844  19  -  

Yates  2,222  18  -  

Unknown  -  -  -  

  
  كامل بشكل تمثل وال الوالية، لدى معتمد مختبر بواسطة تأكيدها تم التي المعروفة الحاالت تلك هذه الحاالت تعداد يمثل  * 

  المجتمع. في المحتملة الحاالت إجمالي
   

ي 
 
، حسب 47,370(، ليصل العدد اإلجمالي إل COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 53باألمس، توف ي

 
ي التوزي    ع الجغراف

. يأت 

: مقاطعة اإلقامة، كما     يلي

  

  اإلقامة مقاطعة حسب  الوفيات 

  الجديدة الوفاة حاالت   المقاطعة

Bronx  1  

Broome  1  

Cattaraugus  1  

Cayuga  1  

Chautauqua  2  

Erie  6  

Essex  1  

Greene  1  

Kings  2  

Manhattan  3  

Monroe  2  

Nassau  1  

Niagara  3  

Onondaga  5  

Ontario  1  

Queens  6  

Richmond  2  

Saratoga  2  

Schenectady  2  

St. Lawrence  1  

Suffolk  5  

Sullivan  1  

Ulster  1  

Wayne  1  

Westchester  1  

  
أعوام أو أكثر، مع   5جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة لسكان نيويورك المؤهلين الذين تبلغ أعمارهم 

عاًما أو  12توفر التطعيم بدون موعد مسبق في جميع المواقع على أساس أسبقية الحضور لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 



 

 

. يمكن ونياإللكتر موقعنا عاًما على  11-5تطلب مواعيد لألطفال في الفئة العمرية أكثر. تتوفر معلومات عن المواقع التي ت
أو من   مؤهل أنا  هل تطبيقلألشخاص الذين يفضلون تحديد موعد في موقع تطعيم جماعي تديره الوالية القيام بذلك على 

خاص أيًضا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية التي . يمكن لألشNYS-4-VAX-833-1خالل االتصال بالرقم 
يتعاملون معها أو الطبيب الخاص بهم أو المستشفى التابعين له لتحديد المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة 

vaccines.gov .للعثور على معلومات حول مواعيد اللقاحات في المواقع القريبة منهم  
   

عاًما على  11-5يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
( FQHCsتصال بطبيب األطفال أو طبيب األسرة أو اإلدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدرالًيا )اال

يمكن لآلباء واألوصياء  أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية.
للعثور على  1- 800- 232-0233أو االتصال بالرقم  438829أو إرسال رمزهم البريدي إلى  ،vaccines.gov زيارة

( من صناعة فايزر بايونتك، ألن لقاحات COVID-19مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض )المواقع القريبة منهم. تأكد من أن 
(COVID-19.األخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية )  
   

حصول على معلومات جديدة واألسئلة واألجوبة الشائعة والموارد  للوالدين واألوصياء لل اإللكتروني الموقعتفضلوا بزيارة 
  المصممة خصيًصا لوالدي وأوصياء هذه الفئة العمرية. 

   
يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 64,396من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، و أكمل  71,107باألمس، تلقى

  سب المنطقة كما يلي:الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح ح 
  

  
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  

924,575  49,317  848,479  48,398  
  

Central New 
York  

622,668  273  575,220  671  
  

Finger Lakes  827,382  544  763,428  864    

Long Island  2,048,829  3,684  1,821,210  2,340    

Mid-Hudson  1,600,514  2,467  1,403,771  2,227    

Mohawk 
Valley  

313,392  156  289,654  391  
  

New York 
City  

7,403,397  13,545  6,560,084  7,351  
  

North Country  291,165  239  262,096  213    

Southern Tier  421,314  347  385,868  371    

Western New 
York  

910,872  535  831,648  1,570  
  

 مستوى على
  الوالية

15,364,108  71,107  13,741,458  64,396  
  

            

  
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 )

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%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248364603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JnfQpo%2BEqovHKr3tNRAvPTizWWKueaW%2B4pZGUAFaVnA%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%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248374558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6YB9VHby1xOx9r1SD3K8CP8psm%2FGMKDT4rAQzeBzuKE%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%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248374558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TA3geRMsqcQHqaJ27BnpCko6lBlDxAvY6JNRUdP%2Bm5I%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%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248374558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TA3geRMsqcQHqaJ27BnpCko6lBlDxAvY6JNRUdP%2Bm5I%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%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248374558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TA3geRMsqcQHqaJ27BnpCko6lBlDxAvY6JNRUdP%2Bm5I%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%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248384513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=01uMYrTWweMUO7rMKFR5Ul1Aj%2B5UrrWE0z5wuWJUEtM%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%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248384513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h3KGYfVJYj2s%2B4EvzOyj5D0Dktgps1KMr3RVJdlRFz4%3D&reserved=0
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ة يوميًا لتوضيح أحدث النتائج في جهود الوالية المبذولة فيما يتعلق بالتطعيم. تختلف البيانات الُمبلغ عنها الموجودة على اللوح 
اختالًفا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل  CIRو  NYSIISمن وزارة الصحة بوالية نيويورك من 

  ة األخرى. تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله. الجرعات المقدمة فيدرالًيا واالختالفات الطفيف
  
  ألباني. في مقرها  واحدة  مؤسسة من كبيرة بيانات إرسال إلى ترجع العاصمة منطقة في الزيادة     ** 
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