
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول 29/12/2021:للنشر فوًرا

 
 

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

  ساعة الماضية24 جرعة لقاح خالل الـ 139,264تم إعطاء 
 

  حالة97على مستوى الوالية باألمس  (COVID-19)بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب مرض 
 

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

دعونا نجعل من ". مع الترابنا من العام الجدٌد، من المهم جًدا أال نتخلى عن حذرنا فً معركتنا ضد الوباء "قالت الحاكمة هوكول،
ارتداء الكمامات والتطعٌم - لدٌنا األدوات ونعرؾ ما الذي ٌنجح . فً الماضً (COVID)لرارنا الجماعً للعام الجدٌد أن نترن 

 ."والجرعات المعززة وتوخً الحذر فً التجمعات الكبٌرة، خاصة فً نهاٌة هذا األسبوع
 
 :أدناه بإٌجاز الٌوم بٌانات تلخٌص تم

 362,594 - نتائج االختبار المبلغ عنها  
  67,090 - إجمالي حاالت اإلصابة  
  18.50 -نسبة حاالت اإلصابة% 

  14.61-  أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل% 

  (594 )+6,767- المرضى بالمستشفيات 
  1,474- المرضى المدخلون حديثًا 
  (17 )+962- المرضى في وحدة العناية المركزة 

 (20 )-499 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس 
 228,609( 897 - )+إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى 

  الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خاللHERDS - 97 
  إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خاللHERDS - 48,249 

 
( 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

  إجمالي الوفيات التي تم أبلغ عنها وجمعتهاCDC - 61,159 
 

هذه التً أبلؽت عنها وزارة الصحة فً نٌوٌورن ومدٌنة  (COVID-19)تتضمن بٌانات شهادة الوفاة المإلتة لمرض 
نٌوٌورن إلى 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

  33,368,704- إجمالي جرعات اللقاح المعطاة 

  139,264-  ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ 

  675,444 -  أيام الماضية7إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ 

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



 

 

  80.5 -  عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم% 
  وفقًا لمراكز السيطرة ) عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم

 %95.0-  (على األمراض والوقاية منها
  عاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح حسب 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم (CDC) - 82.8% 
  77.7- نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل% 

 69.6 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح% 

  نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل حسب(CDC) - %83.6 

  نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح حسب(CDC) - %71.6 

 
 أٌام 7 خالل منطمة كل فً السكان من ألؾ 100 لكل اإلصابة حاالت نسبة متوسط ٌلً فٌما
 

 المنطقة
 ديسمبر 26 األحد

2021 
 ديسمبر 27 االثنين

2021 
 ديسمبر 28 الثالثاء

2021 

Capital Region 69.65 70.19 82.78 

Central New York 70.52 70.06 82.01 

Finger Lakes 52.60 52.17 62.24 

Long Island 221.05 234.68 264.56 

Mid-Hudson 141.03 152.56 184.06 

Mohawk Valley 59.52 55.05 70.21 

New York City 262.01 285.85 323.90 

North Country 43.27 42.83 47.46 

Southern Tier 66.75 63.32 73.14 

Western New 
York 68.80 71.52 83.90 

 222.26 194.36 180.82 الوالية مستوى على

 
 :ٌلً كما الماضٌة الثالثة األٌام خالل عنها والمبلػ أٌام 7 مدار على منطمة لكل اإلٌجابٌة االختبارات نتائج نسبة متوسط

 

 المنطقة
 26 األحد

 ديسمبر
2021 

 27 االثنين
 2021 ديسمبر

 28 الثالثاء
 2021 ديسمبر

Capital 
Region 9.47% 9.96% 10.43% 

Central 
New York 9.19% 9.38% 9.63% 

Finger 
Lakes 9.16% 9.45% 10.18% 

Long Island 15.42% 16.26% 17.32% 

Mid-
Hudson 11.55% 12.53% 13.72% 

Mohawk 
Valley 9.17% 9.43% 9.39% 

New York 
City 12.63% 13.70% 15.25% 



 

 

North 
Country 6.92% 7.10% 7.19% 

Southern 
Tier 7.87% 8.01% 8.21% 

Western 
New York 10.03% 10.55% 11.72% 

 مستوى على
 %14.61 %13.36 %12.41 الوالية

 
 :ٌلً كما الماضٌة الثالثة األٌام خالل عنها والمبلػ أٌام 7 مدار على نٌوٌورن بمدٌنة إللٌم لكل اإلٌجابٌة االختبارات نتائج نسبة متوسط

 

 مدينة في الحي
 نيويورك

 26 األحد
 ديسمبر
2021 

 27 االثنين
 2021 ديسمبر

 28 الثالثاء
 2021 ديسمبر

Bronx 14.96% 16.46% 18.54% 

Kings 12.29% 13.32% 14.67% 

New York 11.04% 11.87% 13.23% 

Queens 13.63% 14.65% 16.22% 

Richmond 13.17% 14.08% 15.84% 

 
 

فً والٌة نٌوٌورن لٌصل  (COVID-19) شخًصا من سكان نٌوٌورن بمرض 67,090باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
 :ٌؤتً التوزٌع الجؽرافً كما ٌلً.  شخص3,318,802إجمالً عدد المصابٌن إلى 

 

 المقاطعة
إجمالي حاالت 

 اإلصابة

حاالت 
اإلصابة 
 الجديدة

Albany 39,936 444 

Allegany 6,908 27 

Broome 32,837 313 

Cattaraugus 11,372 49 

Cayuga 11,200 141 

Chautauqua 17,429 104 

Chemung 14,790 133 

Chenango 6,598 39 

Clinton 9,615 47 

Columbia 6,840 88 

Cortland 7,075 51 

Delaware 5,393 55 

Dutchess 44,235 799 

Erie 144,455 1,612 

Essex 3,577 40 

Franklin 6,348 58 



 

 

Fulton 8,938 64 

Genesee 10,024 84 

Greene 5,940 65 

Hamilton 597 6 

Herkimer 9,928 93 

Jefferson 13,033 84 

Lewis 4,718 22 

Livingston 8,371 72 

Madison 8,869 152 

Monroe 111,021 1,032 

Montgomery 8,230 80 

Nassau 280,443 5,968 

Niagara 33,561 278 

NYC 1,457,838 39,591 

Oneida 38,412 561 

Onondaga 69,041 754 

Ontario 13,834 159 

Orange 72,899 1,512 

Orleans 6,387 41 

Oswego 16,844 216 

Otsego 6,543 91 

Putnam 15,754 630 

Rensselaer 20,635 204 

Rockland 63,822 1,426 

Saratoga 29,973 490 

Schenectady 21,969 334 

Schoharie 3,353 43 

Schuyler 2,365 12 

Seneca 3,881 62 

St. 
Lawrence 14,952 67 

Steuben 14,459 95 

Suffolk 307,916 4,577 

Sullivan 11,743 284 

Tioga 7,504 88 

Tompkins 11,134 104 

Ulster 21,912 236 

Warren 8,893 111 

Washington 8,145 96 

Wayne 12,129 119 

Westchester 175,671 3,108 

Wyoming 6,166 57 



 

 

Yates 2,347 22 

 
نظًرا لمعدل انتشار أومٌكرون، من المفٌد اآلن اإلبالغ عن النسبة المئوٌة لمتؽٌرات أومٌكرون كما تم اإلبالغ عنها لمواعد بٌانات 

ٌمكن بعد ذلن ربط هذه النسبة بإجمالً عدد .  العامة، بدالً من االستمرار فً اإلبالغ عن أعداد الحاالت الفردٌةCOVID-19تسلسل 
تتوافك هذه العملٌة مع الطرٌمة التً أبلؽت بها وزارة الصحة بوالٌة نٌوٌورن عن جمٌع المتؽٌرات . حاالت كوفٌد اإلٌجابٌة فً الوالٌة

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

 أن العالم، فً SARS-CoV-2 لتسلسالت مستودع أكبر وهً ،GISAID بٌانات لاعدة فً الصباح هذا الموجودة البٌانات تُظهر
 وهذه .12/28/21 و 12/15/21 بٌن نٌوٌورن والٌة من تحمٌلها تم التً التسلسالت من %74.2 على ٌشتمل أومٌكرون متحور
 انتشار استمرار على األدلة وتدعم 27/12/2021 إلى 14/12/2021 ؼطت والتً باألمس المعلنة ٪73.3 نسبة عن طفٌفة زٌادة

 .المتحور هذا
  

 هذا تحدٌثها ٌتم أن المتولع من والتً األمراض، على السٌطرة مركز من عنها اإلبالغ تم التً المماثلة البٌانات أن إلى اإلشارة تجدر
 النسبة جزئًٌا هذا اإلسماط نهج ٌشرح .أحدث زمنً إلطار المتؽٌرة المئوٌة النسب إلسماط إحصائًٌا نموذًجا أًٌضا تستخدم األسبوع،

 .األسبوع هذا األمراض على السٌطرة مركز عنه أعلن الذي أومٌكرون لمتؽٌر األعلى المئوٌة
  

ٌؤتً التوزٌع . 48,249، مما ٌجعل العدد اإلجمالً (COVID-19) شخًصا من سكان نٌوٌورن بسبب مرض 97باألمس، تُوفً 
 :الجؽرافً، حسب مماطعة اإللامة، كما ٌلً

 

 اإلقامة مقاطعة حسب الوفيات

 الجديدة الوفاة حاالت المقاطعة

Albany 1 

Bronx 6 

Broome 2 

Cattaraugus 1 

Chautauqua 1 

Chemung 1 

Chenango 1 

Clinton 1 

Delaware 1 

Dutchess 2 

Erie 10 

Greene 1 

Herkimer 1 

Kings 6 

Livingston 1 

Manhattan 2 

Monroe 6 

Montgomery 2 

Nassau 3 

Niagara 1 

Onondaga 2 

Ontario 1 

Orange 4 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fneNdiEoHjS86zdt04RA77hjmaVWS5HWTUKuwYDjyCU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fneNdiEoHjS86zdt04RA77hjmaVWS5HWTUKuwYDjyCU%3D&reserved=0


 

 

Oswego 2 

Queens 13 

Rensselaer 3 

Richmond 1 

Rockland 3 

Saratoga 1 

Seneca 1 

St. Lawrence 1 

Steuben 5 

Suffolk 5 

Sullivan 1 

Tompkins 1 

Westchester 3 

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

 أعوام 5 موالع مفتوحة لمواطنً نٌوٌورن المإهلٌن البالؽٌن من العمر 10تحدٌد موعد مسبك حسب أسبمٌة الحضور، مع وجود 
 Am Iٌمكن لؤلشخاص الذٌن ٌفضلون تحدٌد موعد فً أحد موالع التطعٌم الجماعً التً تدٌرها الوالٌة المٌام بذلن على . فؤكثر

Eligible App 833-1أو من خالل االتصال بالرلم-NYS-4-VAX . ٌمكن لؤلشخاص أًٌضا االتصال بإدارة الصحة المحلٌة أو
الصٌدلٌة التً ٌتعاملون معها أو الطبٌب الخاص بهم أو المستشفى التابعٌن له لتحدٌد المواعٌد التً تتوفر فٌها اللماحات، أو زٌارة 

vaccines.gov للعثور على معلومات حول مواعٌد اللماحات فً الموالع المرٌبة منهم. 
 

 عاًما على االتصال 11-5ٌتم تشجٌع سكان نٌوٌورن الذٌن ٌتطلعون إلى تحدٌد مواعٌد التطعٌم لؤلطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 
أو المراكز  (FQHCs)بطبٌب األطفال أو طبٌب األسرة أو اإلدارات الصحٌة بالمماطعة أو المراكز الصحٌة المإهلة فٌدرالًٌا 

، أو vaccines.govٌمكن لآلباء واألوصٌاء زٌارة . الصحٌة الرٌفٌة أو الصٌدلٌات التً ٌمكن أن تعطً اللماح لهذه الفئة العمرٌة
تؤكد من أن ممدم .  للعثور على الموالع المرٌبة منهم1-800-232-0233 أو االتصال بالرلم 438829إرسال رمزهم البرٌدي إلى 

األخرى ؼٌر مصرح بها بعد لهذه الفئة  (COVID-19)، ألن لماحات Pfizer-BioNTech COVID-19الخدمة ٌمدم لماح 
 .العمرٌة

 
لآلباء واألوصياء للحصول على معلومات جديدة، واألسئلة واألجوبة المتداولة، والموارد  الجديد اإللكتروني موقعناتفضل بزيارة 

 .المصممة خصيًصا لآلباء واألوصياء من هذه الفئة العمرية
 

ٌؤتً التوزٌع الجؽرافً .  منهم سلسلة لماحهم17,444 من سكان نٌوٌورن جرعة اللماح األولى، وأكمل 35,783باألمس، تلمى 
 :لسكان نٌوٌورن الذٌن تلموا اللماح حسب المنطمة كما ٌلً

 

 

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

 المنطقة
 التراكمي 
 اإلجمالي

الـ زيادة الحاالت خالل 
  ساعة الماضية24

 التراكمي 
 اإلجمالي

الـ زيادة الحاالت خالل 
  ساعة الماضية24

Capital 
Region 

937,211 1,246 854,390 905 

Central New 
York 

628,160 581 580,187 369 

Finger Lakes 835,910 993 771,094 771 

Long Island 2,083,646 4,883 1,840,785 2,124 

Mid-Hudson 1,629,826 3,574 1,422,340 1,633 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D%2BDqiAOK%2Bu2HRJ9nKFr0Hf1gc0XX0ij20Dxw0Rq0fww%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%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D%2BDqiAOK%2Bu2HRJ9nKFr0Hf1gc0XX0ij20Dxw0Rq0fww%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%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D%2BDqiAOK%2Bu2HRJ9nKFr0Hf1gc0XX0ij20Dxw0Rq0fww%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%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D%2BDqiAOK%2Bu2HRJ9nKFr0Hf1gc0XX0ij20Dxw0Rq0fww%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4CYYtWwuOv5hIWaZ%2BRb3DVAQUoC3PfGm7Jh5vbIDOz4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4CYYtWwuOv5hIWaZ%2BRb3DVAQUoC3PfGm7Jh5vbIDOz4%3D&reserved=0
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Mohawk 
Valley 

316,104 346 292,213 240 

New York 
City 

7,594,693 22,035 6,666,590 9,850 

North 
Country 

293,832 311 264,796 272 

Southern 
Tier 

425,560 474 388,894 325 

Western New 
York 

921,941 1,340 841,519 955 

 مستوى على
 الوالٌة

15,666,883 35,783 13,922,808 17,444 

  

       اإلضافية/المعززة الجرعات

 المنطقة
 اإلجمالي 
  ساعة الماضية24الـ زيادة الحاالت خالل  اإلجمالي

الزيادة خالل 
       أيام7آخر 

Capital Region 346,735 5,245 23,630       

Central New 
York 

217,656 3,228 14,932 
      

Finger Lakes 349,876 4,543 22,732       

Long Island 658,052 11,199 53,916       

Mid-Hudson 535,229 9,807 43,789       

Mohawk Valley 119,754 1,655 7,726       

New York City 1,613,738 34,003 182,177       

North Country 102,114 1,875 6,839       

Southern Tier 159,383 2,353 10,410       

Western New 
York 

390,157 5,225 24,365 
      

       390,516 79,133 4,492,694 الوالٌة مستوى على

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

تطلب وزارة الصحة بوالٌة نٌوٌورن من منشآت التلمٌح اإلبالغ عن جمٌع . (COVID-19)على مستجدات توزٌع لماح مرض 
 ساعة؛ ٌتم تحدٌث بٌانات إعطاء اللماح الموجودة على اللوحة ٌومًٌا 24فً ؼضون  (COVID-19)بٌانات إعطاء لماح مرض 

 و NYSIISتختلؾ البٌانات الُمبلػ عنها من وزارة الصحة بوالٌة نٌوٌورن من . لتعكس أحدث المماٌٌس فً جهود التلمٌح فً الوالٌة
CIRتم تضمٌن .  اختالفًا طفٌفًا عن البٌانات الُمبلػ عنها فٌدرالًٌا، والتً تشمل الجرعات الممدمة فٌدرالًٌا واالختالفات الطفٌفة األخرى

 .كال الرلمٌن فً المنشور أعاله
  

 المستشفى 12/28اعتباًرا من 
دار رعاٌة 

 المسنٌن
ACF 

LHCSA 
رعاٌة 
 اإلجمالً CHHA العجزة

إجمالً حاالت إنهاء خدمات 
 الموظفٌن بسبب عدم تلمٌحهم

5,732 1.11% 2,410 1.60% 329 1.06% 7945 2.82% 86 1.41% 123 0.90% 16625 1.66% 

إجمالً استماالت وتماعد 
 الموظفٌن بسبب عدم تلمٌحهم

2,323 0.45% 50 0.03% 13 0.04% 3337 1.18% 77 1.26% 120 0.88% 5920 0.59% 

 %1.04 10360 %0.65 89 %0.15 9 %2.90 8158 %0.22 68 %0.45 676 %0.26 1,360اإلجازات /إجمالً اإلجازات

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7jXQKn0j%2FCFD6QeiMzEr35LmudH4k3mQDvMzsAgZCbs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7jXQKn0j%2FCFD6QeiMzEr35LmudH4k3mQDvMzsAgZCbs%3D&reserved=0


 

 

بدون راتب بسبب عدم التطعٌم 
 وعدم الرؼبة فً التطعٌم

اإلجازات /إجمالً اإلجازات
بدون راتب بسبب عدم التطعٌم 
ولكن اآلن فً انتظار الجرعة 

 األولى

53 0.01% 1,500 0.99% 493 1.59% 2663 0.95% 8 0.13% 4 0.03% 4721 0.47% 

إجمالً عدد الموظفٌن ؼٌر 
 النشطٌن من الفئات أعاله

9,468 4,636 903 22,103 180 336 37,626 

إجمالً عدد الموظفٌن النشطٌن 
 12/28/21المبلػ عنهم فً 

505,926 146,387 30,082 259,651 5,939 13,339 961,324 

 998,950 13,675 6,119 281,754 30,985 151,023 515,394 العدد اإلجمالً

  
األعداد التً تظهر فً الممام عبارة عن . 12/28/21وهً تستند إلى البٌانات المبلػ عنها ذاتًٌا بتارٌخ . النسب المئوٌة هً تمدٌرات

 باإلضافة إلى الفئات ؼٌر النشطة أعاله؛ ال تشمل تملبات الموى العاملة التً لد تكون 12/28/21موظفٌن نشطٌن تم اإلبالغ عنهم فً 
 .حدثت باإلضافة إلى هذه الفئات أعاله
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