
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول    1/2022/ 8 للنشر فوًرا:

 

 

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

   ساعة الماضية 24جرعة لقاح خالل الـ  108,077تم إعطاء 
  

  حالة  154( 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 )

  
"ال يزال معدل  . قالت الحاكمة هوكولهناك رد على هذه الزيادة في الشتاء وهو ببساطة: اللقاح والجرعة المعززة،"  "

التطعيم بين األطفال منخفًضا جًدا. يجب أال يتأخر اآلباء واألوصياء عن تطعيم أطفالك وإعطائهم الجرعة المعززة إذا كانوا 
ق واسع. هذه واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على أرقامنا منخفضة، وكذلك ارتداء مؤهلين. إنه آمن وفعال ومتوفر على نطا

  الكمامة والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض."

  
  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

  425,782 -نتائج االختبار المبلغ عنها  •

  90,132 -إجمالي حاالت اإلصابة  •

  %21.17 - نسبة حاالت اإلصابة •

  %22.15 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل  •

  (295)+ 11,843 -  المرضى بالمستشفيات •

  2,144 - المرضى المدخلون حديثًا  •

  (34)+  1483 - المرضى في وحدة العناية المركزة •

  (16)+ 720 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس •

  241,729( 1.726)+  - إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى •

  HERDS - 154الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •

   HERDS - 49,344إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •
 
 نيويورك والية في  الصحة وزارة بيانات مصادر أحد  الصحية اإللكترونية االستجابة  بيانات  نظام يعد 

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

  61,859 - إجمالي الوفيات التي تم أبلغ عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها •
 

  نيويورك في  الصحة وزارة عنها أبلغت التي هذه (COVID-19) لمرض  المؤقتة الوفاة شهادة  بيانات تتضمن
  ودور  المستشفيات ذلك في بما  مكان، أي في  توفوا الذين  أولئك األمراض على السيطرة مركز  إلى نيويورك ومدينة
  كن.األما من  وغيرها المنازل في البالغين رعاية ومرافق  المسنين رعاية

  34,297,800 -  إجمالي جرعات اللقاح المعطاة  •

  108,077  -ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

  556,642 -أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •



 

 

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

  %80.9 -عاًما فأكثر ممن أكملوا جرعات اللقاح   18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

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

عاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة على    18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %83.3 - األمراض والوقاية منها

  %78.6 - لى األقلنسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة ع •

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

نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض   •
  %85.1  - والوقاية منها

  - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها •
72.3%  

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

  

  2022  يناير 7 الجمعة  2022 يناير 6 الخميس  2022 يناير 5 األربعاء  المنطقة

Capital Region  189.67  199.43  219.87  

Central New York  217.66  239.91  257.13  

Finger Lakes  158.94  172.37  185.50  

Long Island  423.40  411.38  406.80  

Mid-Hudson  334.36  338.51  345.40  

Mohawk Valley  158.31  172.65  185.95  

New York City  471.91  473.86  470.23  

North Country  124.22  136.39  152.04  

Southern Tier  157.02  171.06  182.48  

Western New York  207.50  223.67  239.91  

  366.82  363.41  359.36  الوالية مستوى على

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

  

  المنطقة
  5 األربعاء

  2022 يناير
  6 الخميس

  2022 يناير
  يناير 7 الجمعة

2022  

Capital 
Region  18.72%  18.94%  19.81%  

Central New 
York  20.70%  22.02%  22.26%  

Finger 
Lakes  19.44%  20.04%  20.10%  

Long Island  26.76%  26.58%  26.46%  

Mid-Hudson  23.10%  23.08%  23.06%  

Mohawk 
Valley  16.89%  17.18%  17.46%  

New York 
City  22.42%  22.16%  21.75%  



 

 

North 
Country  15.79%  16.07%  16.34%  

Southern 
Tier  15.70%  15.58%  15.64%  

Western 
New York  20.68%  21.31%  22.13%  

  مستوى على
  %22.15  %22.36  %22.48  الوالية

  
 الماضية الثالثة األيام خالل عنها والمبلغ أيام  7 مدار على نيويورك بمدينة  إقليم لكل اإليجابية االختبارات نتائج نسبة متوسط

   يلي:  كما
  

 مدينة في الحي
  نيويورك

  5 األربعاء
  2022 يناير

  6 الخميس
  2022 يناير

  7 الجمعة
  2022 يناير

Bronx  27.53%  26.65%  25.94%  

Kings  20.99%  20.69%  20.36%  

New York  17.85%  17.75%  17.24%  

Queens  24.32%  24.28%  24.15%  

Richmond  24.47%  23.98%  23.43%  

  
  

( في والية نيويورك ليصل COVID-19من سكان نيويورك بفيروس ) 90,132باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
 4,056,827( 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  46,262  1,031  

Allegany  7,320  52  

Broome  36,704  508  

Cattaraugus  12,242  166  

Cayuga  12,627  193  

Chautauqua  19,018  310  

Chemung  16,520  269  

Chenango  7,313  109  

Clinton  11,178  289  

Columbia  7,713  175  

Cortland  8,012  176  

Delaware  6,080  103  

Dutchess  52,215  1,110  

Erie  168,530  3,397  

Essex  4,169  107  

Franklin  7,010  128  



 

 

Fulton  9,739  113  

Genesee  11,067  171  

Greene  6,805  109  

Hamilton  704  12  

Herkimer  11,053  160  

Jefferson  14,586  231  

Lewis  5,067  62  

Livingston  9,222  145  

Madison  9,976  161  

Monroe  125,927  2,235  

Montgomery  9,224  174  

Nassau  343,597  6,617  

Niagara  38,617  738  

NYC  1,871,136  47,591  

Oneida  42,962  688  

Onondaga  82,087  1,899  

Ontario  15,483  257  

Orange  87,890  2,137  

Orleans  6,978  113  

Oswego  19,048  373  

Otsego  7,351  190  

Putnam  19,693  403  

Rensselaer  23,915  561  

Rockland  77,349  1,574  

Saratoga  35,300  745  

Schenectady  25,456  493  

Schoharie  3,736  67  

Schuyler  2,630  34  

Seneca  4,334  80  

St. 
Lawrence  16,136  170  

Steuben  15,622  209  

Suffolk  366,663  6,992  

Sullivan  14,441  415  

Tioga  8,370  139  

Tompkins  13,097  284  

Ulster  24,817  471  

Warren  10,360  266  

Washington  9,241  156  

Wayne  13,386  200  

Westchester  211,487  4,432  

Wyoming  6,786  111  



 

 

Yates  2,576  31  

  
  تم الذين COVID-19 بفيروس  إصابتهم ثبتت الذين المستشفى  في  المقيمين األفراد  عدد  توضح التي البيانات  يلي  فيما

  :COVID-19 غير  حاالت  في  قبولهم  تم الذين األشخاص وعدد COVID-19 مضاعفات بسبب إدخالهم
  

  المنطقة

  مرضى
19-COVID 
  المستشفى في

  حاليًا

  دخولهم تم
 بسبب للمستشفيات
COVID أو 

 مضاعفات
 COVID 

  دخولهم تم %
 بسبب للمستشفيات
COVID أو 

 مضاعفات
 COVID 

  دخولهم تم
  لم حيث للمستشفيات

  تضمين يتم
COVID  كأحد 

  الدخول أسباب

  دخولهم تم ٪
  لم حيث للمستشفيات

  تضمين يتم
COVID  كأحد 

  الدخول أسباب

Capital 
Region  

368  278  76%  90  24%  

Central 
New York  

255  205  80%  50  20%  

Finger 
Lakes  

622  406  65%  216  35%  

Long 
Island  

2,112  1,333  63%  779  37%  

Mid-
Hudson  

1,288  830  64%  458  36%  

Mohawk 
Valley  

138  87  63%  51  37%  

New York 
City  

6,183  3,099  50%  3,084  50%  

North 
Country  

91  65  71%  26  29%  

Southern 
Tier  

212  130  61%  82  39%  

Western 
New York  

574  414  72%  160  28%  

  مستوى على
  الوالية

11,843  6,847  58%  4,996  42%  

  
  

نظًرا لمعدل انتشار أوميكرون، من المفيد اإلبالغ عن النسبة المئوية لمتحور أوميكرون كما تم اإلبالغ عنها لقواعد بيانات  
يمكن بعد ذلك ربط هذه النسبة بإجمالي عدد ( العامة، بدالً من اإلبالغ عن عدد الحاالت الفردية. COVID-19تسلسل )

تتوافق هذه العملية مع الطريقة التي أبلغت بها وزارة الصحة بوالية نيويورك عن جميع   حاالت كوفيد اإليجابية في الوالية.
 data-variant-19-https://coronavirus.health.ny.gov/covid المتغيرات األخرى عبر اإلنترنت: 

  
  أظهرت األمس، من  اعتباًرا ثنين.اال يوم  األرقام تحديث وسيتم للغاية  عالية مستويات  عند  االنتشار أوميكرون يواصل
 و 24/21/ 12 بين  ما الفترة في نيويورك والية من المحملة التسلسالت من %94 شكَّل أوميكرون متحور أن البيانات

1/6/22.  
  

. يأتي التوزيع  49,344(، ليصل العدد اإلجمالي إلى COVID-19من سكان نيويورك بسبب ) 154باألمس، توفي  
   الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي: 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2535c54c5f1a48a7f67508d9d2df7dee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637772679612625487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Sv1bbGqOEeeVyZ9IVWyreHT2h1WdkSoatYJtdVjU5tc%3D&reserved=0


 

 

  

  اإلقامة مقاطعة حسب الوفيات

  الجديدة  الوفاة حاالت  المقاطعة

Albany  1  

Bronx  9  

Broome  2  

Cattaraugus  1  

Cayuga  1  

Chemung  1  

Chenango  1  

Cortland  1  

Dutchess  3  

Erie  10  

Essex  1  

Jefferson  1  

Kings  23  

Manhattan  13  

Monroe  3  

Nassau  11  

Niagara  2  

Oneida  2  

Onondaga  5  

Ontario  2  

Orange  5  

Otsego  1  

Queens  22  

Richmond  2  

Rockland  2  

Schenectady  1  

Suffolk  19  

Sullivan  1  

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 VAX-4-NYS-833-1أو من خالل االتصال بالرقم  App Eligible I Am على
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 
( FQHCsصحية المؤهلة فيدراليًا ) االتصال بطبيب األطفال أو طبيب األسرة أو اإلدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز ال

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%7C2535c54c5f1a48a7f67508d9d2df7dee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637772679612635446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZL2eCS9SW26MMXA9k5lf4Xknh6vAMwE8rNhAYjTy1Qk%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%7C2535c54c5f1a48a7f67508d9d2df7dee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637772679612645406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jEj5ked5tJG55yOHPT2Gju%2FgVxzsOMD5CDHSw41pYQM%3D&reserved=0


 

 

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

-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

  
اء للحصول على معلومات جديدة، واألسئلة واألجوبة المتداولة،  لآلباء واألوصي الجديد اإللكتروني موقعنا تفضل بزيارة

  والموارد المصممة خصيًصا لآلباء واألوصياء من هذه الفئة العمرية.
  

شخًصا سلسلة اللقاح   17,094شخًصا من سكان والية نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  23,415باألمس، 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

 زيادة الحاالت خالل ال
  ساعة الماضية 24

 التراكمي 
  اإلجمالي

 زيادة الحاالت خالل ال
  ساعة الماضية 24

Capital 
Region  

945,685  1,510  861,282  1,164  

Central New 
York  

632,046  533  583,750  541  

Finger Lakes  842,802  1,155  777,613  1,065  

Long Island  2,106,733  3,406  1,856,862  2,100  

Mid-Hudson  1,648,318  2,388  1,435,463  1,768  

Mohawk 
Valley  

318,409  289  294,552  268  

New York 
City  

7,714,979  12,240  6,739,526  8,392  

North 
Country  

295,796  265  266,845  237  

Southern 
Tier  

429,333  495  391,945  433  

Western 
New York  

930,450  1,134  848,990  1,126  

  مستوى على
  الوالية

15,864,551  23,415  14,056,828  17,094  

  

  المعززة/اإلضافية الجرعات

  المنطقة
 التراكمي 
  اإلجمالي

ساعة  24 زيادة الحاالت خالل ال
  الماضية

  7 الزيادة خالل آخر
  أيام

Capital Region  379,489  4,410  20,463  

Central New York  240,137  2,634  13,985  

Finger Lakes  385,469  5,094  22,877  

Long Island  736,027  9,065  51,103  

Mid-Hudson  595,187  7,209  39,071  

Mohawk Valley  131,489  1,547  7,304  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2535c54c5f1a48a7f67508d9d2df7dee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637772679612645406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jEj5ked5tJG55yOHPT2Gju%2FgVxzsOMD5CDHSw41pYQM%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%7C2535c54c5f1a48a7f67508d9d2df7dee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637772679612645406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=N89dcCJmFoCRPp1G%2FnjU7k5HJGZGBN7bXug9V6FiSrM%3D&reserved=0


 

 

New York City  1,837,847  22,438  115,570  

North Country  112,498  1,272  6,869  

Southern Tier  176,071  2,346  10,287  

Western New 
York  

424,537  4,698  21,548  

  309,077  60,713  5,018,751  الوالية مستوى على

  
  

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 ) 

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

(CIR  .بشكل طفيف عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات الُمعطاة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى )
  تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله.

 
###  
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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%7C2535c54c5f1a48a7f67508d9d2df7dee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637772679612655360%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uyLNKH5hYtFvm%2BoPD%2BypkPmaBdnn7XteBzMSktCAscY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2535c54c5f1a48a7f67508d9d2df7dee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637772679612655360%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OFAsI3rpIi3vmGV0Rr3iQZj8Wejj7NTtd9fdYLGvAoE%3D&reserved=0
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