
 

 

 
 

 الحاكمة كاثي هوكول   12/24/2021 للنشر فوًرا:

 
 

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

     ساعة الماضية 24جرعة لقاح خالل الـ  137,424تم إعطاء 
   

     حالة 69( على مستوى الوالية باألمس COVID-19بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب مرض )
   

  بسبب    (.COVID-19أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز بالوالية في مكافحة مرض )
   ديسمبر. 26 األحد يوم التالي (COVID) تحديث إصدار وسيتم ديسمبر 25 في  HERDS بيانات نشر يتم لن العطلة،

  
"بفضل اللقاحات والجرعات المعززة، فإن معركتنا ضد الوباء تسير بشكل أفضل من عيد الميالد  قالت الحاكمة هوكول،

احصل   الماضي ولكن ال يزال يتعين علينا اتخاذ االحتياطات المناسبة للحفاظ على سالمة بعضنا البعض في موسم األعياد هذا.
خاصة   -م بالفعل، وتأكد من ارتداء الكمامة وغسل يديك على المطعوم، واحصل على جرعة معززة إذا كنت قد تلقيت المطعو

إذا كنت ستزور أحبائك المسنين. احرص على حماية أحبائك األكثر ضعفًا الذين ينضمون إليك حول مائدة العشاء في نهاية 
  هذا األسبوع، ودعنا نتأكد من أننا نستمتع بعيد الميالد الصحي وموسم أعياد سعيد."

  
  أدناه: بإيجاز اليوم بيانات تلخيص تم
 

  359,191 - نتائج االختبار المبلغ عنها •

  44,431  -إجمالي حاالت اإلصابة  •

  %12.37 - نسبة حاالت اإلصابة  •

  %10.18  - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة لـ  •

  ( 210)+  4,744 - المرضى بالمستشفيات  •

   916  -المرضى المدخلون حديثًا  •

  ( 47)+ 884 - المرضى في وحدة العناية المركزة •

  (21)+ 495  - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس •

  (618)+ 225,798 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

  HERDS  - 69الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •

 HERDS - 47,869إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل   •
 
NYS ) نيويورك والية في الصحة وزارة بيانات  مصادر أحد الصحية اإللكترونية االستجابة بيانات نظام يعد

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

 CDC -  60,751إجمالي الوفيات التي تم أبلغ عنها وجمعتها  •
 

( 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 
  كن.رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وغيرها من األما 

 

  32,979,809  - إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة •

   137,424  -ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

  878,736 -أيام الماضية   7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

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

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

( CDCواحدة على األقل حسب )عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
- %95.0   

  82.6%  - (CDCعاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح حسب ) 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

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

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

  82.9% - (CDCنسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل ) •

   71.3% - (CDCنسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح حسب ) •

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

  

  المنطقة
  ديسمبر 21 الثالثاء

2021  
  ديسمبر 22 األربعاء

2021  
  ديسمبر 23 الخميس

2021  

Capital Region  66.35  70.75  73.13  

Central New 
York  70.67  73.72  76.38  

Finger Lakes  57.38  59.01  59.28  

Long Island  134.60  152.22  173.85  

Mid-Hudson  89.63  101.50  116.99  

Mohawk Valley  76.06  77.51  75.80  

New York City  151.08  175.73  204.25  

North Country  53.67  55.00  51.01  

Southern Tier  104.12  98.87  91.26  

Western New 
York  58.31  59.83  59.65  

  147.83  130.72  115.69  الوالية  مستوى على

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

  

  المنطقة
  21 الثالثاء

  ديسمبر
2021  

  22 األربعاء
  ديسمبر
2021  

  23 الخميس
  2021 ديسمبر

Capital 
Region  7.50%  8.31%  8.61%  

Central 
New York  8.33%  8.55%  8.77%  

Finger 
Lakes  8.10%  8.29%  8.38%  



 

 

Long Island  10.97%  12.13%  13.05%  

Mid-
Hudson  7.71%  8.53%  9.43%  

Mohawk 
Valley  8.54%  8.66%  8.79%  

New York 
City  8.39%  9.40%  10.20%  

North 
Country  7.22%  7.54%  6.96%  

Southern 
Tier  7.22%  7.24%  7.34%  

Western 
New York  8.94%  8.96%  8.88%  

  مستوى على
  %10.18  %9.46  %8.58  الوالية

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

   يلي: كما  الماضية
   

  مدينة في الحي
  نيويورك

  21 الثالثاء
  ديسمبر
2021  

  22 األربعاء
  ديسمبر
2021  

  23 الخميس
  2021 ديسمبر

Bronx  8.14%  9.58%  10.73%  

Kings  8.65%  9.54%  10.15%  

New York  8.30%  9.08%  9.70%  

Queens  8.33%  9.57%  10.69%  

Richmond  8.20%  9.36%  10.24%  

  
  

( في والية نيويورك ليصل  COVID-19من سكان نيويورك بفيروس ) 44,431باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
  3,098,033( إلى HERDSإجمالي عدد المصابين من خالل نظام بيانات االستجابة اإللكترونية للمستشفيات )

   يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي: شخص.

  

   المقاطعة
إجمالي حاالت  

   اإلصابة

حاالت  
اإلصابة  

   الجديدة

Albany  38,669  278  

Allegany  6,839  16  

Broome  31,990  154  

Cattaraugus  11,249  43  

Cayuga  10,987  52  

Chautauqua  17,125  72  

Chemung  14,524  63  

Chenango  6,493  46  



 

 

Clinton  9,400  67  

Columbia  6,606  43  

Cortland  6,913  59  

Delaware  5,297  46  

Dutchess  42,431  392  

Erie  139,793  665  

Essex  3,493  23  

Franklin  6,235  27  

Fulton  8,817  36  

Genesee  9,855  37  

Greene  5,766  72  

Hamilton  584  1  

Herkimer  9,705  56  

Jefferson  12,825  49  

Lewis  4,668  5  

Livingston  8,247  49  

Madison  8,672  63  

Monroe  108,554  511  

Montgomery  8,124  44  

Nassau  260,301  4,457  

Niagara  32,689  123  

NYC  1,317,277  27,053  

Oneida  37,560  202  

Onondaga  67,046  431  

Ontario  13,540  77  

Orange  69,512  716  

Orleans  6,307  20  

Oswego  16,491  121  

Otsego  6,408  49  

Putnam  15,020  209  

Rensselaer  20,014  134  

Rockland  60,364  641  

Saratoga  28,897  218  

Schenectady  21,520  109  

Schoharie  3,295  26  

Schuyler  2,319  11  

Seneca  3,804  18  

St. 
Lawrence  14,761  44  

Steuben  14,295  62  

Suffolk  290,639  3,759  

Sullivan  11,176  128  



 

 

Tioga  7,335  26  

Tompkins  10,812  118  

Ulster  21,275  125  

Warren  8,617  67  

Washington  7,978  61  

Wayne  11,940  52  

Westchester  164,596  2,363  

Wyoming  6,072  31  

Yates  2,312  11  

   
نظًرا لمعدل انتشار أوميكرون، من المفيد اآلن اإلبالغ عن النسبة المئوية لمتغيرات أوميكرون كما تم اإلبالغ عنها لقواعد  

العامة، بدالً من االستمرار في اإلبالغ عن أعداد الحاالت الفردية. يمكن بعد ذلك ربط هذه  COVID-19بيانات تسلسل 
تتوافق هذه العملية مع الطريقة التي أبلغت بها وزارة الصحة بوالية   يجابية في الوالية.النسبة بإجمالي عدد حاالت كوفيد اإل

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-نيويورك عن جميع المتغيرات األخرى عبر اإلنترنت: 
 data-variant 
  

في  SARS-CoV-2، وهي أكبر مستودع لتسلسالت GISAIDتُظهر البيانات الموجودة هذا الصباح في قاعدة بيانات 
و    12/10/21% من التسلسالت التي تم تحميلها من والية نيويورك بين 59.1العالم، أن متحور أوميكرون يشتمل على 

إلى  12/9/2021. هذا االنخفاض الطفيف مقارنة بالنتيجة التي تم اإلعالن عنها أمس، والتي غطت 12/23/21
حدث في قواعد البيانات العامة، والتي تعتمد على التسلسالت ، هو انعكاس للتقلبات الطفيفة التي يمكن أن ت12/22/2021

التي يتم تحميلها من تسلسل إرسال مختبرات متعددة، وفي هذه الحالة، التسلسالت اإلضافية المقدمة التي لم يتم اختيارها مسبقًا  
  على وجه التحديد كحاالت مشتبه بها من أوميكرون. 

  
  يتم أن المتوقع من والتي األمراض، على السيطرة مركز من عنها  اإلبالغ  تم التي مماثلةال البيانات أن إلى اإلشارة تجدر

  اإلسقاط نهج يشرح أحدث.  زمني إلطار المتغيرة المئوية النسب إلسقاط إحصائيًا  نموذًجا  أيًضا  تستخدم األسبوع، هذا تحديثها 
  األسبوع. هذا األمراض على السيطرة مركز نه ع أعلن الذي أوميكرون لمتغير األعلى المئوية النسبة  جزئيًا  هذا

  
شخص.   47,869( ليصل العدد اإلجمالي إلى COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بسبب مرض ) 69باألمس، تُوفي 

   يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:
   

  اإلقامة مقاطعة حسب  الوفيات 

  الجديدة الوفاة حاالت   المقاطعة

Albany  2  

Allegany  1  

Bronx  2  

Broome  1  

Cattaraugus  1  

Cayuga  1  

Chenango  1  

Clinton  1  

Dutchess  1  

Erie  4  

Essex  1  

Fulton  2  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xIct%2B1d4f4CXoG6uaEzvYvDL%2BkQCQYswRs0FXec7pyo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xIct%2B1d4f4CXoG6uaEzvYvDL%2BkQCQYswRs0FXec7pyo%3D&reserved=0


 

 

Genesee  1  

Greene  1  

Herkimer  1  

Kings  5  

Livingston  1  

Manhattan  4  

Monroe  4  

Montgomery  1  

Nassau  4  

Niagara  2  

Ontario  1  

Orange  2  

Queens  10  

Seneca  1  

Steuben  1  

Suffolk  7  

Sullivan  1  

Westchester  4  

   
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 بإدارة   .VAX-4-NYS-833-1أو من خالل االتصال بالرقم App Eligible I Am على
الصحة المحلية أو الصيدلية التي يتعاملون معها أو الطبيب الخاص بهم أو المستشفى التابعين له لتحديد المواعيد التي تتوفر 

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

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

  
ياء للحصول على معلومات جديدة، واألسئلة واألجوبة المتداولة،  لآلباء واألوص الجديد  اإللكتروني موقعنا تفضل بزيارة

  والموارد المصممة خصيًصا لآلباء واألوصياء من هذه الفئة العمرية.
  

شخًصا سلسلة اللقاح    15,249شخًصا من سكان والية نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  32,697باألمس، تلقى 
  يأتي التوزيع الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي: الخاصة بهم.

  

  
  على واحدة لقاح  جرعة تلقوا الذين عدد

  اللقاح سلسلة أكملوا الذين األشخاص  األقل

  المنطقة
 التراكمي  
  اإلجمالي

الـ   زيادة الحاالت خالل
  ساعة الماضية 24

 التراكمي  
  اإلجمالي

الـ   زيادة الحاالت خالل
  ساعة الماضية 24

Capital 
Region  

933,992  1,105  852,042  722  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vAMTrKt%2BbNw5M39CCCtNoX3M4mK633d1aF4F0MIQWbk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IkrV79m0X1npzcp6LPAM6AY5d3ANR%2FmiAnEu0CcDrqU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IkrV79m0X1npzcp6LPAM6AY5d3ANR%2FmiAnEu0CcDrqU%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%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h60CJ6GQISjDOLk4H1iZzKL3k55Xp%2BcOO1Ijh1%2BqLN0%3D&reserved=0


 

 

Central New 
York  

626,573  569  578,853  484  

Finger Lakes  833,373  896  769,091  682  

Long Island  2,071,994  3,618  1,834,808  1,558  

Mid-Hudson  1,621,079  3,095  1,417,872  1,504  

Mohawk 
Valley  

315,316  289  291,561  309  

New York 
City  

7,530,524  21,033  6,638,457  8,680  

North 
Country  

293,047  258  264,073  273  

Southern 
Tier  

424,286  477  387,933  255  

Western 
New York  

918,627  1,357  838,967  782  

 مستوى على
  الوالية

15,568,811  32,697  13,873,657  15,249  

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

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

يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية. وتختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة   الموجودة على اللوحة
( وسجل التطعيم على مستوى الوالية NYSIISالصحة بوالية نيويورك من نظام معلومات التطعيم في والية نيويورك )

(CIRبشكل طفيف عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تش ) .مل الجرعات الُمعطاة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى
  تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله.
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