
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول    26/12/2021للنشر فوًرا:

 
 

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

 ساعة الماضية   24جرعة لقاح خالل الـ  29,046تم إعطاء 
 

 حالة   60ديسمبر على مستوى الوالية  24( بتاريخ COVID-19بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب مرض )
 

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

حد من  "مع عودتنا إلى البيوت من تجمعات األعياد، فإن المهم كما هو الحال دائًما اتخاذ االحتياطات لل قالت الحاكمة هوكول،
( في هذا الموسم". "ارتدي كمامتك، واغسل يديك، وإذا لم تكن قد فعلت بعد، فاحصل على المطعوم COVID-19انتشار )

والجرعة المعززة. اللقاح هو أفضل وسيلة لدينا للحفاظ على سالمتنا وأحبائنا مع اقتراب العام الجديد. استفد من توفرها  
 بسهولة واحصل عليها اليوم." 

 
 خيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه: تم تل

  

معطالً احتفااًل   HERDSديسمبر حيث كان نظام  24* تم آخر تحديث لألرقام التي تحمل عالمة النجمة اعتباًرا من 
 باألعياد. 

 ديسمبر.   24منها اعتباًرا من  CDC** جمعت أرقام التطعيمات من قبل 
 ديسمبر، حيثما كان ذلك متاًحا.   25ديسمبر و  24*** بسبب عطلة األعياد، يحتوي تقرير اليوم على بيانات من 

  

 *** 257,325 ديسمبر: 25/  400,030: 24 ديسمبر -تقرير نتائج االختبار   •
 *** 36,454ديسمبر:  49,708/25: 24ديسمبر -إجمالي حاالت اإلصابة  •
 %  14.17 - نسبة حاالت اإلصابة  •
 %  11.70  - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل  •
 *  4,891 -عدد المرضى بالمستشفيات  •
 *  839 -المرضى المدخلون إلى المستشفى حديثًا    •
 ( *  4-) 880 -  المرضى في وحدة العناية المركزة •
 (* 6)+ 501 - العناية المركزة الموصولون بأجهزة التنفسالمرضى في وحدة  •
 (* 676)+ 226,474 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

 * HERDS - 60الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل   •

 *  HERDS -  47,929إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل   •
 NYSيعد نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في والية نيويورك )

DOHفيات ودور رعاية المسنين  ( والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم اإلبالغ عنها من قِبل المستش
 ومرافق رعاية البالغين فقط.  



 

 

 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 
 رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وغيرها من األماكن. 

   33,105,549 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة •
   29,046 - ساعة الماضية 24جمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ إ •
   732,953 -أيام الماضية   7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

 %  88.6 - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
 % 80.3 -  عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح 18أعمارهم نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ  •
عاًما فأكثر ممن لديهم جرعة لقاح واحدة على األقل   18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم   •

 **95.0٪ - (CDC) حسب 
 - (CDCحات مكتملة )عاًما فأكثر ولديهم سلسلة لقا 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم   •

82.6٪ ** 
 %  77.4 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •
 % 69.4 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح  •
 **  82.9٪ - (CDCالنسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين لديهم جرعة لقاح واحدة على األقل ) •
 ** 71.3% - (CDCمئوية لجميع سكان نيويورك الذين أتموا سلسلة لقاحات )النسبة ال  •

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

 

 ديسمبر   25 ديسمبر   24 ديسمبر   23 المنطقة  

Capital Region 73.13 73.88 72.5 

Central New York 76.38 75.36 73.28 

Finger Lakes 59.28 57.42 54.51 

Long Island 173.85 201.92 216.1 

Mid-Hudson 116.99 134.3 140.16 

Mohawk Valley 75.8 70.47 64.44 

New York City 204.25 237.31 256.7 

North Country 51.01 50.23 46.44 

Southern Tier 91.26 86.18 70.34 

Western New York 59.65 65.41 68.37 

 178.37 168.15 147.83 على مستوى الوالية  

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

 

 المنطقة  
  23الخميس 

   2021ديسمبر 
  24الجمعة 

   2021ديسمبر 
  25السبت 

   2021ديسمبر 

Capital 
Region 

8.61% 9.03% 9.23% 

Central New 
York 

8.77% 8.69% 9.05% 



 

 

Finger 
Lakes 

8.38% 8.52% 8.85% 

Long Island 13.05% 13.98% 14.79% 

Mid-Hudson 9.43% 10.35% 11.04% 

Mohawk 
Valley 

8.79% 9.21% 9.40% 

New York 
City 

10.20% 11.00% 11.76% 

North 
Country 

6.96% 7.08% 7.07% 

Southern 
Tier 

7.34% 7.91% 7.89% 

Western 
New York 

8.88% 9.31% 9.69% 

على مستوى  
 الوالية  

10.18% 10.98% 11.70% 

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

   يلي: كما  الماضية
 

الحي في مدينة  
 نيويورك  

  23الخميس 
   2021ديسمبر 

  24الجمعة 
   2021ديسمبر 

  25السبت 
   2021ديسمبر 

Bronx 10.73% 12.37% 13.78% 

Kings 10.15% 10.86% 11.47% 

New York 9.70% 9.99% 10.50% 

Queens 10.69% 11.78% 12.70% 

Richmond 10.24% 11.46% 12.34% 

 
( في والية نيويورك COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 36,454باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:  شخًصا.  3,184,195ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
  

 المقاطعة 
إجمالي حاالت  

 اإلصابة  
حاالت اإلصابة  

 الجديدة 

Albany 39,158 206 

Allegany 6,861 7 

Broome 32,356 134 

Cattaraugus 11,289 6 

Cayuga 11,035 18 

Chautauqua 17,235 32 

Chemung 14,609 36 

Chenango 6,533 18 

Clinton 9,519 48 



 

 

Columbia 6,677 22 

Cortland 6,999 40 

Delaware 5,322 8 

Dutchess 42,998 246 

Erie 141,578 750 

Essex 3,527 9 

Franklin 6,273 19 

Fulton 8,853 16 

Genesee 9,903 14 

Greene 5,831 20 

Hamilton 584 0 

Herkimer 9,779 24 

Jefferson 12,884 21 

Lewis 4,685 0 

Livingston 8,284 13 

Madison 8,702 10 

Monroe 109,437 320 

Montgomery 8,141 5 

Nassau 268,422 3,438 

Niagara 33,017 128 

NYC 1,372,105 23,804 

Oneida 37,742 44 

Onondaga 67,800 307 

Ontario 13,619 18 

Orange 70,609 347 

Orleans 6,322 7 

Oswego 16,565 19 

Otsego 6,438 13 

Putnam 15,093 17 

Rensselaer 20,247 99 

Rockland 61,500 386 

Saratoga 29,297 152 

Schenectady 21,589 22 

Schoharie 3,302 4 

Schuyler 2,347 13 

Seneca 3,812 4 

St. Lawrence 14,848 20 

Steuben 14,343 17 

Suffolk 298,430 3,353 

Sullivan 11,352 82 



 

 

Tioga 7,398 13 

Tompkins 10,997 70 

Ulster 21,494 93 

Warren 8,726 40 

Washington 8,019 16 

Wayne 11,980 11 

Westchester 169,325 1,869 

Wyoming 6,088 4 

Yates 2,317 2 

 36,454 3,184,195 العدد اإلجمالي  

  
  بيانات لقواعد  عنها  اإلبالغ تم كما  أوميكرون لمتحور المئوية النسبة  عن اإلبالغ المفيد من أوميكرون، انتشار لمدى نظًرا

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

   .data-variant-19-https://coronavirus.health.ny.gov/covid اإلنترنت: عبر  األخرى المتحورات
  

 في CoV-SARS-2 لتسلسالت مستودع أكبر وهي ،GISAID بيانات قاعدة في الصباح هذا دةالموجو البيانات تُظهر
  و  12/12/21 بين نيويورك والية من تحميلها  تم التي التسلسالت من %64.1 على يشتمل أوميكرون متحور أن العالم،

 وأعلى ،12/23/2021 إلى 12/10/2120 غطت والتي الجمعة، يوم المعلنة بالنتيجة مقارنة الزيادة هذه .12/25/21
   نيويورك. والية في أوميكرون لمتحور المستمر االنتشار  على تدل السابقة، المستويات جميع من قليالً 

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

تخدم أيًضا نموذًجا إحصائيًا إلسقاط النسب المئوية المتغيرة إلطار زمني أحدث. يشرح نهج اإلسقاط  تحديثها هذا األسبوع، تس
 . CDCهذا جزئيًا النسبة المئوية األعلى لمتحور أوميكرون الذي أبلغ عنه 

 
(، ليصل العدد اإلجمالي من خالل  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 60ديسمبر، توفي  24اعتباراً من 
HERDS  ديسمبر بسبب العطلة لالحتفال باألعياد. يأتي التوزيع   25. ولم يتم جمع اعداد الوفيات يوم 47,929إلى

 الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:  
 

 الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة  

 حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة  

Albany 1 

Bronx 1 

Broome 2 

Cattaraugus 2 

Chautauqua 2 

Chemung 1 

Erie 5 

Genesee 1 

Herkimer 1 

Kings 3 

Livingston 2 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477388982569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eOY5CfeXPCwXr0DplP79Q7klcDkPLpkxXJ4lNI28vOw%3D&reserved=0


 

 

Manhattan 2 

Monroe 2 

Nassau 3 

Niagara 1 

Oneida 4 

Onondaga 2 

Orange 1 

Putnam 1 

Queens 8 

Richmond 2 

Rockland 2 

Saratoga 1 

Schenectady 1 

Seneca 1 

Suffolk 3 

Ulster 1 

Washington 1 

Wayne 1 

Westchester 2 

 60 العدد اإلجمالي  

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

عاًما أو   12جميع المواقع على أساس أسبقية الحضور لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم توفر التطعيم بدون موعد مسبق في 
. يمكن  اإللكتروني موقعنا  عاًما على 11-5أكثر. تتوفر معلومات عن المواقع التي تتطلب مواعيد لألطفال في الفئة العمرية 

أو من  Eligible I Amلألشخاص الذين يفضلون تحديد موعد في موقع تطعيم جماعي تديره الوالية القيام بذلك على تطبيق 
. يمكن لألشخاص أيًضا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية التي  NYS-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   11-5أعمارهم بين يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم لألطفال الذين تتراوح 

( FQHCsاالتصال بطبيب األطفال أو طبيب األسرة أو اإلدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا )
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-19اقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض ) المو

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

جديدة، واألسئلة واألجوبة المتكررة، والموارد   لآلباء واألوصياء للحصول على معلومات  الموقع اإللكتروني توجه إلى 
 المصممة خصيًصا آلباء وأوصياء هذه الفئة العمرية.  

 
شخًصا سلسلة اللقاح الخاصة   3,407شخًصا من سكان والية نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  6,163باألمس، تلقى 

 قاح حسب المنطقة كما يلي:  يأتي التوزيع الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا الل بهم.
 

       

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477388992527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=f0cMarcraA%2Fq2gNjurHSQzsy3tqgUmug%2FV8rdw1iMO0%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389002484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GJwI9kG2Uf3CFiI8DuynHSn4qDR0jylqE7LBiff9gc8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389002484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zazCCQgza3qzkhXrgtUXY%2BOjRa%2FEEfgVNHIwFczMnpo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389002484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zazCCQgza3qzkhXrgtUXY%2BOjRa%2FEEfgVNHIwFczMnpo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389002484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zazCCQgza3qzkhXrgtUXY%2BOjRa%2FEEfgVNHIwFczMnpo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389012439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sUDg8bHFU8fXmI7SjYiGHq2KpNrg655vLK%2BS%2Bo2wop0%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389012439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cIU0gsPX6f88ap1L9piNEvw1oME26EG33MFERX9vFB4%3D&reserved=0


 

 

 
  لقاح  جرعة تلقوا الذين عدد

   األقل على واحدة
  أكملوا الذين األشخاص

       اللقاح سلسلة

                       

   المنطقة
 المجموع  
 التراكمي 

زيادة  
الحاالت 

الـ   خالل
24  

ساعة 
 الماضية 

 المجموع  
 التراكمي 

زيادة  
الحاالت 

الـ   خالل
24  

ساعة 
     الماضية 

                      

Capital 
Region 

934,480 71 852,482 98 
    

                      

Central 
New 
York 

626,785 -6 579,120 68 
    

                      

Finger 
Lakes 

833,858 16 769,405 35 
    

                      

Long 
Island 

2,072,264 -1,016 1,835,767 -4 
    

                      

Mid-
Hudson 

1,621,838 -387 1,418,544 92 
    

                      

Mohawk 
Valley 

315,417 0 291,684 44 
    

                      

New 
York City 

7,558,213 7,456 6,649,556 2,950 
    

                      

North 
Country 

293,116 3 264,119 6 
    

                      

Southern 
Tier 

424,519 -42 388,200 7 
    

                      

Western 
New 
York 

919,188 68 839,426 111 
    

                      

 مستوى على
  الوالية

15,599,678 6,163 13,888,303 3,407 
    

                      

                                    

(.  COVID-19طالع سكان نيويورك على مستجدات توزيع لقاح مرض )ال(COVID-19) مرض لقاح تتبع لوحةتتوفر
( في COVID-19تطلب وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )

د الوالية  ساعة؛ ويتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتوضيح أحدث النتائج في جهو 24غضون 
اختالفًا   CIRو  NYSIISالمبذولة فيما يتعلق بالتطعيم. تختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من 

طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كال  
 لمنشور أعاله.  الرقمين في ا

 
###   

  
  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389022393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0HZquQoJ%2BV%2BewwOC%2F4f5n6WFV5KNg5NJVDp50bpD1fI%3D&reserved=0
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