
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول    1/2022/ 9 للنشر فوًرا:

 

 

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

   ساعة الماضية  24جرعة لقاح خالل الـ  86,927تم إعطاء 
  

  حالة  138( 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 )

  

"لدينا األدوات الالزمة لخفض األرقام ونريد أن  قالت الحاكمة هوكول."نحن لسنا عاجزين في وجه موجة الشتاء هذه،," 
، وتطعيم أطفالك إذا لم تفعل ذلك  يقوم كل واحد بدوره. يُرجى الحصول على الجرعة الثانية والمعززة عندما تكون مؤهالا

، وارتداء الكمامة والبقاء في المن   زل إذا كنت تشعر بالمرض."فعالا
  

  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:
  401,466 -نتائج االختبارات المبلغ عنها    
  79,777 -إجمالي حاالت اإلصابة   
  %19.87 - نسبة حاالت اإلصابة  
  %21.71  - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل   
  (96-) 11,747 - المرضى بالمستشفيات   
  1,768 -المرضى المدخلون حديثًا    
  (36)+  1,519 -المرضى في وحدة العناية المركزة    
  (45) 765 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس  
  (1,722)+ 243,451 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس  

  HERDS - 138الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل 

   HERDS - 49,485إجمالي 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  
 

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

  كن.المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وغيرها من األما 
  34,384,727 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة   
  86,927 -ساعة الماضية   24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ   
  617,920 -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   
ة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السيطرة  عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرع  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم   

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

  %83.3  - والوقاية منها
  %78.7 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  
  %70.3 - واحدة على األقلنسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح   
نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية   

  % 85.2 - منها
  %72.4 -  نسبة إجمالي سكان نيويورك مَمن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها  
  

  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  199.43  219.87  232.57  

Central New York  239.91  257.13  283.64  

Finger Lakes  172.37  185.50  200.76  

Long Island  411.38  406.80  414.38  

Mid-Hudson  338.51  345.40  356.99  

Mohawk Valley  172.65  185.95  204.38  

New York City  473.86  470.23  482.12  

North Country  136.39  152.04  167.52  

Southern Tier  171.06  182.48  198.93  

Western New York  223.67  239.91  254.10  

  379.43  366.82  363.41  الوالية مستوى على

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

  

  المنطقة
يناير   6الخميس 

2022  
يناير   7الجمعة 

2022  
يناير   8السبت 

2022  

Capital 
Region  

18.94%  19.81%  19.55%  

Central New 
York  

22.02%  22.26%  22.25%  

Finger Lakes  20.04%  20.10%  19.94%  

Long Island  26.58%  26.46%  25.95%  

Mid-Hudson  23.08%  23.06%  22.83%  

Mohawk 
Valley  

17.18%  17.46%  17.52%  

New York 
City  

22.16%  21.75%  21.15%  

North 
Country  

16.07%  16.34%  16.58%  

Southern Tier  15.58%  15.64%  15.57%  



 

 

Western New 
York  

21.31%  22.13%  22.56%  

على مستوى  
  الوالية

22.36%  22.15%  21.71%  

  
  

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

  المنطقة
يناير   6الخميس 

2022  
يناير   7الجمعة 

2022  
يناير   8السبت 

2022  

Bronx  26.65%  25.94%  24.77%  

Kings  20.69%  20.36%  19.76%  

New York  17.75%  17.24%  16.58%  

Queens  24.28%  24.15%  23.89%  

Richmond  23.98%  23.43%  22.93%  

  

ا من سكان نيويورك بمرض ) 79,777باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة  ( في والية نيويورك  COVID-19شخصا
   يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي: شخص. 4,136,604ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 

  

  المقاطعة
إجمالي حاالت  

  اإلصابة
حاالت اإلصابة 

  الجديدة 

Albany  46,933  671  

Allegany  7,368  48  

Broome  37,225  521  

Cattaraugus  12,346  104  

Cayuga  12,804  177  

Chautauqua  19,262  244  

Chemung  16,813  293  

Chenango  7,408  95  

Clinton  11,401  223  

Columbia  7,856  143  

Cortland  8,160  148  

Delaware  6,184  104  

Dutchess  53,157  942  

Erie  171,021  2,491  

Essex  4,230  61  

Franklin  7,097  87  

Fulton  9,848  109  

Genesee  11,207  140  

Greene  6,894  89  

Hamilton  708  4  

Herkimer  11,146  93  

Jefferson  14,816  230  



 

 

Lewis  5,127  60  

Livingston  9,328  106  

Madison  10,111  135  

Monroe  127,632  1,705  

Montgomery  9,380  156  

Nassau  350,265  6,668  

Niagara  39,167  550  

NYC  1,913,777  42,641  

Oneida  43,463  501  

Onondaga  83,866  1,779  

Ontario  15,707  224  

Orange  89,570  1,680  

Orleans  7,056  78  

Oswego  19,323  275  

Otsego  7,510  159  

Putnam  20,016  323  

Rensselaer  24,329  414  

Rockland  78,478  1,129  

Saratoga  35,955  655  

Schenectady  25,976  520  

Schoharie  3,812  76  

Schuyler  2,681  51  

Seneca  4,393  59  

St. 
Lawrence  

16,330  194  

Steuben  15,779  157  

Suffolk  373,459  6,796  

Sullivan  14,756  315  

Tioga  8,500  130  

Tompkins  13,387  290  

Ulster  25,225  408  

Warren  10,523  163  

Washington  9,363  122  

Wayne  13,556  170  

Westchester  215,425  3,938  

Wyoming  6,885  99  

Yates  2,610  34  

  
  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
 COVID-19مرضى 

  في المستشفى حاليًا
تم دخولهم  

للمستشفيات بسبب 
% تم دخولهم  

للمستشفيات  
تم دخولهم  

للمستشفيات  
٪ تم دخولهم  
للمستشفيات  



 

 

COVID  أو
مضاعفات 
COVID  

بسبب 
COVID  أو

مضاعفات 
COVID  

حيث لم يتم  
تضمين  

COVID  كأحد
  أسباب الدخول

حيث لم يتم  
تضمين  

COVID  كأحد
  أسباب الدخول

Capital 
Region  

360  272  76%  88  24%  

Central New 
York  

248  187  75%  61  25%  

Finger 
Lakes  

649  411  63%  238  37%  

Long Island  2,067  1,311  63%  756  37%  

Mid-Hudson  1,309  878  67%  431  33%  

Mohawk 
Valley  

133  84  63%  49  37%  

New York 
City  

6,122  3,099  51%  3,023  49%  

North 
Country  

82  61  74%  21  26%  

Southern 
Tier  

205  122  60%  83  40%  

Western 
New York  

572  406  71%  166  29%  

على مستوى  
  الوالية

11,747  6,831  58%  4,916  42%  

  
  

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

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

  
ا من الجمعة، أظهرت   يواصل أوميكرون االنتشار عند مستويات عالية للغاية وسيتم تحديث األرقام يوم االثنين. اعتبارا

و  24/21/ 12% من التسلسالت المحملة من والية نيويورك في الفترة ما بين 94البيانات أن متحور أوميكرون شكَّل 
1/6/22  . 

  

إلى  HERDS(، ليصل العدد اإلجمالي من خالل COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 138باألمس، توفي  
   . يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:49,485

  

  الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة

  حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة

Bronx  8  

Broome  1  

Cattaraugus  2  

Cayuga  1  

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%7C3cfcdcc3cdf84011ad3b08d9d3aa0bbb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773549581863926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9LOp8uEGBM%2BmmsOV5HXz6h%2Fo458BmbZ%2Bl5L8rArwFDc%3D&reserved=0


 

 

Columbia  1  

Delaware  2  

Erie  6  

Franklin  1  

Greene  1  

Herkimer  2  

Kings  20  

Manhattan  12  

Monroe  2  

Montgomery  1  

Nassau  11  

Niagara  2  

Onondaga  2  

Ontario  1  

Orange  1  

Oswego  2  

Putnam  2  

Queens  17  

Rensselaer  2  

Richmond  2  

Rockland  2  

Saratoga  1  

Schenectady  2  

Suffolk  13  

Sullivan  2  

Warren  2  

Wayne  1  

Westchester  12  

Wyoming  1  

  
  

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
ا االتصال VAX-4-NYS-833-1أو من خالل االتصال بالرقم App Eligible I Am على . يمكن لألشخاص أيضا

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 

  
ا على    11-5يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  عاما

( FQHCsاالتصال بطبيب األطفال أو طبيب األسرة أو اإلدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدرالياا ) 
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  438829و إرسال رمزهم البريدي إلى أ ،vaccines.gov زيارة

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%7C3cfcdcc3cdf84011ad3b08d9d3aa0bbb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773549581873900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NwLbRC3LIFelEodaoNvAyOBp16T3fJ2ftL8QC1QBEVA%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%7C3cfcdcc3cdf84011ad3b08d9d3aa0bbb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773549581873900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Bklp1%2FtVoflF9BGnCuxphibJMIoH%2BfvgDf%2BeEjtstNo%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%7C3cfcdcc3cdf84011ad3b08d9d3aa0bbb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773549581883849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zOwLTDbSNe4ccXapISvgJTs%2FzMxNCEauaijmqsCVprM%3D&reserved=0


 

 

-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

  
صياء للحصول على معلومات جديدة، واألسئلة واألجوبة المتداولة،  لآلباء واألو الجديد اإللكتروني موقعنا تفضل بزيارة

  والموارد المصممة خصيًصا لآلباء واألوصياء من هذه الفئة العمرية.
  

ا من سكان والية نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  17,735باألمس، تلقى  ا سلسلة اللقاح   16,389شخصا شخصا
  الخاصة بهم. يأتي التوزيع الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي: 

  

  
عدد الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على  

    سلسلة اللقاح األشخاص الذين أكملوا  األقل

 المنطقة 
 التراكمي 
  اإلجمالي

 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة

 التراكمي 
  اإلجمالي

 24زيادة الحاالت خالل ال 
    الماضية ساعة

Capital 
Region  

946,289  604  861,894  612  
  

Central New 
York  

632,631  585  584,148  398  
  

Finger Lakes  843,822  1,020  778,459  846    

Long Island  2,107,762  1,029  1,858,414  1,552    

Mid-Hudson  1,649,306  988  1,436,881  1,418    

Mohawk 
Valley  

318,578  169  294,663  111  
  

New York 
City  

7,727,013  12,034  6,749,783  10,257  
  

North Country  296,010  214  267,061  216    

Southern Tier  429,655  322  392,105  160    

Western New 
York  

931,220  770  849,809  819  
  

على مستوى  
  الوالية

15,882,286  17,735  14,073,217  16,389  
  

  

      الجرعات المعززة/اإلضافية

 المنطقة 
 التراكمي 
  أيام 7 الزيادة خالل آخر  الماضية ساعة 24زيادة الحاالت خالل ال   اإلجمالي

Capital Region  382,155  2,666  22,552  

Central New York  242,343  2,206  15,779  

Finger Lakes  388,194  2,725  25,082  

Long Island  741,586  5,559  55,549  

Mid-Hudson  599,146  3,959  42,327  

Mohawk Valley  132,167  678  7,745  

New York City  1,857,436  19,589  124,846  

North Country  113,074  576  7,276  

Southern Tier  178,104  2,033  12,094  

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%7C3cfcdcc3cdf84011ad3b08d9d3aa0bbb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773549581883849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tSqpT%2BuUSNd7z7f%2FCv2Le79yPq2AXI1GOxwbxy5GdYo%3D&reserved=0


 

 

Western New York  426,940  2,403  23,365  

  336,615  42,394  5,061,145  على مستوى الوالية

  
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 ) 

يومياا 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 فيدرالياا، والتي تش )  .مل الجرعات الُمعطاة فيدرالياا واالختالفات الطفيفة األخرى
  تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله.
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