
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

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

  ساعة الماضية  24جرعة لقاح خالل الـ  97,135تم إعطاء 
  

  حالة  166( 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 )

  
"يعطينا التباطؤ في حاالت اإلصابة الجديدة بصيص أمل، ولكن حاالت اإلصابة ال تزال مرتفعة ولسنا قالت الحاكمة هوكول، 

دعونا ال نتراجع عن كل العمل الشاق الذي بذلناه للوصول إلى هذه   على مقربٍة من نهاية موجة الشتاء بأي حال من األحوال.
يرجى التأكد من الحصول على الجرعة الثانية والجرعة التعزيزية. أيها اآلباء واألوصياء، إن أفضل طريقة لحماية   النقطة.

أطفالنا هي تطعيمهم وإعطاؤهم الجرعة التعزيزية، بمجرد أن يصبحوا مؤهلين. ودعونا نستمر في استخدام األدوات التي 
  اء كمامات غير قماشية والبقاء في المنزل في حال الشعور بالمرض." نعلم أنها ستساعد على وقف االنتشار: عليكم ارتد 

  

  أدناه:  بإيجاز  اليوم بيانات تلخيص  تم

  338,280 - نتائج االختبار المبلغ عنها •
  58,770 -إجمالي حاالت اإلصابة   •

  %17.37 - نسبة حاالت اإلصابة •

  %20.22 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل  •

  (131)+ 12,671 -  المرضى بالمستشفيات •

  2,007 - المرضى المدخلون حديثًا  •

  (4- )  1593 - المرضى في وحدة العناية المركزة •

  (1-) 830 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس •

  (1,687)+ 247,354 -  إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

  HERDS - 166الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •

 HERDS - 49,955إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •
 

 NYSيعد نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في والية نيويورك )
DOH  والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم اإلبالغ عنها من قِبل المستشفيات ودور رعاية المسنين )

  ومرافق رعاية البالغين فقط. 

 CDC - 62,698عنها وجمعتها  إجمالي الوفيات التي تم أبلغ •
 

( 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.

  34,611,241 -  إجمالي جرعات اللقاح المعطاة  •

  97,135  -ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •



 

 

  636,628 -أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

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

  %81.0 - عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة 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( 

  %83.4 - (CDCعاًما فأكثر ممن أكملوا جرعات اللقاح حسب)  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

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

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

  85.6% - (CDCنسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل حسب )  •

  - )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها( نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح •
72.6%  

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

  

  2022 يناير 11 الثالثاء  2022 يناير 10 االثنين  2022  يناير  9 األحد،   المنطقة

Capital Region  242.13  252.44  246.12  

Central New York  288.05  288.27  280.62  

Finger Lakes  207.03  211.27  209.46  

Long Island  402.63  394.70  372.58  

Mid-Hudson  359.58  349.94  332.27  

Mohawk Valley  210.47  212.06  209.62  

New York City  487.21  482.20  462.65  

North Country  182.90  190.16  193.84  

Southern Tier  201.07  204.01  210.55  

Western New York  251.29  250.77  254.98  

  364.35  378.30  381.66  الوالية مستوى على

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

  

  المنطقة
  يناير  9 األحد، 

2022  
 10 االثنين

  2022 يناير
 11 الثالثاء

  2022 يناير

Capital 
Region  19.53%  19.48%  19.30%  

Central New 
York  21.97%  22.01%  21.51%  

Finger 
Lakes  19.94%  19.94%  19.72%  

Long Island  25.58%  25.14%  24.33%  

Mid-Hudson  22.59%  21.96%  21.09%  

Mohawk 
Valley  17.64%  17.53%  17.63%  

New York 
City  20.63%  20.15%  19.38%  



 

 

North 
Country  17.26%  17.62%  17.49%  

Southern 
Tier  15.44%  15.29%  14.94%  

Western 
New York  22.36%  22.71%  22.77%  

  مستوى على
  %20.22  %20.91  %21.30  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

  9 األحد، 
  2022 يناير

 10 االثنين
  2022 يناير

 11 الثالثاء
  2022 يناير

Bronx  24.00%  22.96%  21.81%  

Kings  19.24%  18.64%  17.80%  

New York  16.25%  16.20%  15.73%  

Queens  23.41%  22.99%  22.34%  

Richmond  22.44%  21.74%  20.56%  

  
( في والية نيويورك  COVID-19شخص من سكان نيويورك بمرض ) 58,770باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

   شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي: 4,298,809ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
  

   المقاطعة
إجمالي حاالت  

   اإلصابة

حاالت  
اإلصابة  
   الجديدة 

Albany  48,640  575  

Allegany  7,502  47  

Broome  38,090  364  

Cattaraugus  12,613  157  

Cayuga  13,218  161  

Chautauqua  19,761  199  

Chemung  17,405  294  

Chenango  7,534  57  

Clinton  11,909  138  

Columbia  8,156  203  

Cortland  8,373  111  

Delaware  6,324  60  

Dutchess  55,009  654  

Erie  177,332  2,708  

Essex  4,370  58  

Franklin  7,285  82  

Fulton  10,112  119  



 

 

Genesee  11,532  122  

Greene  7,134  148  

Hamilton  724  5  

Herkimer  11,449  169  

Jefferson  15,433  210  

Lewis  5,279  55  

Livingston  9,594  131  

Madison  10,412  113  

Monroe  131,209  1,518  

Montgomery  9,671  121  

Nassau  361,426  3,987  

Niagara  40,675  527  

NYC  2,005,104  31,183  

Oneida  44,484  421  

Onondaga  87,307  1,343  

Ontario  16,175  211  

Orange  92,487  1,182  

Orleans  7,262  103  

Oswego  20,002  211  

Otsego  7,812  176  

Putnam  20,671  232  

Rensselaer  25,358  336  

Rockland  80,991  1,020  

Saratoga  37,305  471  

Schenectady  26,871  297  

Schoharie  3,926  55  

Schuyler  2,787  56  

Seneca  4,548  75  

St. 
Lawrence  16,724  170  

Steuben  16,123  174  

Suffolk  383,816  3,942  

Sullivan  15,355  282  

Tioga  8,727  124  

Tompkins  13,721  219  

Ulster  26,093  374  

Warren  10,883  154  

Washington  9,677  129  

Wayne  13,919  137  

Westchester  222,732  2,474  

Wyoming  7,081  88  

Yates  2,697  38  



 

 

  

  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 

% تم دخولهم  
للمستشفيات بسبب 

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  

399  307  77%  92  23%  

Central 
New York  

302  224  74%  78  26%  

Finger 
Lakes  

711  438  62%  273  38%  

Long 
Island  

2,254  1,403  62%  851  38%  

Mid-
Hudson  

1,375  906  66%  469  34%  

Mohawk 
Valley  

158  108  68%  50  32%  

New York 
City  

6,523  3,362  52%  3,161  48%  

North 
Country  

103  64  62%  39  38%  

Southern 
Tier  

214  121  57%  93  43%  

Western 
New York  

632  415  66%  217  34%  

على مستوى  
  الوالية

12,671  7,348  58%  5,323  42%  

  
  

لالطالع على مزيد   يرجى زيارة الرابط٪ من الفيروسات المتداولة. 95( اآلن أكثر من Omicronيمثل متغير أوميكرون )
  .(ny.gov) الصحة إدارة | COVID-19  يرمتغ  بيانات من المعلومات: )

  
. يأتي  49,955(، ليصل العدد اإلجمالي إلى COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بسبب مرض ) 166باألمس، تُوفي  

   التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:
  

  اإلقامة مقاطعة حسب الوفيات

  الجديدة  الوفاة حاالت  المقاطعة

Albany  1  

Bronx  20  

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%7C9de46720cb4c41545bf108d9d5f969df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776089476337765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YqR4aodyiUkIYXZ1pNKr0FLPyaUil33%2B6kVDXK8tDhI%3D&reserved=0


 

 

Clinton  1  

Dutchess  3  

Erie  7  

Essex  1  

Franklin  1  

Fulton  1  

Herkimer  1  

Kings  31  

Manhattan  14  

Monroe  3  

Nassau  8  

Niagara  1  

Oneida  2  

Onondaga  2  

Ontario  1  

Orange  4  

Oswego  1  

Putnam  1  

Queens  22  

Rensselaer  1  

Richmond  5  

Rockland  2  

Saratoga  1  

Schenectady  2  

Schoharie  1  

Seneca  1  

St. Lawrence  1  

Steuben  2  

Suffolk  17  

Warren  1  

Westchester  5  

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

عاًما   12توفر التطعيم بدون موعد مسبق في جميع المواقع على أساس أسبقية الحضور لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  
. يمكن  نا اإللكترونيموقععاًما على  11-5لب مواعيد لألطفال في الفئة العمرية وأكبر. تتوفر معلومات عن المواقع التي تتط

أو من   تطبيق هل أنا مؤهلموعد في موقع تطعيم جماعي تديره الوالية القيام بذلك على  لألشخاص الذين يفضلون تحديد 
. 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    11-5هم بين يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم لألطفال الذين تتراوح أعمار 

( 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

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%7C9de46720cb4c41545bf108d9d5f969df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776089476337765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y%2B6lcW3rLmJHhXljOO8qPNWJMunMK3yDuznuWup%2F9H0%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9de46720cb4c41545bf108d9d5f969df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776089476337765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y%2B6lcW3rLmJHhXljOO8qPNWJMunMK3yDuznuWup%2F9H0%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9de46720cb4c41545bf108d9d5f969df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776089476337765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y%2B6lcW3rLmJHhXljOO8qPNWJMunMK3yDuznuWup%2F9H0%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9de46720cb4c41545bf108d9d5f969df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776089476337765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y%2B6lcW3rLmJHhXljOO8qPNWJMunMK3yDuznuWup%2F9H0%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%7C9de46720cb4c41545bf108d9d5f969df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776089476337765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hLkIQpEM%2BArnIei5oTEeJ2JSYy3UYuZ64AKNAaPngbU%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%7C9de46720cb4c41545bf108d9d5f969df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776089476337765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hLkIQpEM%2BArnIei5oTEeJ2JSYy3UYuZ64AKNAaPngbU%3D&reserved=0


 

 

( من صناعة فايزر بايونتك، ألن لقاحات  COVID-19المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض )
(COVID-19األخرى غير مصرح بها بعد ل ).هذه الفئة العمرية  
  

ول على معلومات جديدة، واألسئلة واألجوبة المتكررة، والموارد  لآلباء واألوصياء للحص اإللكتروني الموقعتوجه إلى 
  المصممة خصيًصا لآلباء واألوصياء من هذه الفئة العمرية.

  
يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 17,375من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  21,484باألمس، تلقى 

  اح حسب المنطقة كما يلي:الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللق
  

  
  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  

948,374  937  863,595  782  

Central New 
York  

633,685  415  584,950  377  

Finger Lakes  845,808  823  780,357  730  

Long Island  2,115,170  3,490  1,864,450  2,541  

Mid-Hudson  1,654,652  2,513  1,441,523  1,920  

Mohawk 
Valley  

319,154  265  295,144  241  

New York 
City  

7,752,191  11,307  6,772,137  9,356  

North 
Country  

296,679  302  267,550  187  

Southern 
Tier  

430,558  446  392,868  333  

Western 
New York  

933,656  986  851,790  908  

على مستوى  
  الوالية

15,929,927  21,484  14,114,364  17,375  

  

  المعززة/اإلضافية الجرعات

  المنطقة
 التراكمي 
  اإلجمالي

ساعة  24 زيادة الحاالت خالل ال
  الماضية

  7 الزيادة خالل آخر
  أيام

Capital Region  392,045  3,874  24,698  

Central New York  248,960  2,549  16,965  

Finger Lakes  397,765  3,590  26,731  

Long Island  764,482  8,805  56,954  

Mid-Hudson  617,314  7,066  44,863  

Mohawk Valley  135,109  1,129  8,080  

New York City  1,905,812  19,544  135,207  

North Country  116,204  1,424  8,070  

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%7C9de46720cb4c41545bf108d9d5f969df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776089476337765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9FHEL4bjOja5yKqq%2BdoVkmVUR0GUm58ZZAdo8PqFSuY%3D&reserved=0


 

 

Southern Tier  182,349  1,744  12,567  

Western New 
York  

436,835  4,138  25,041  

  359,176  53,863  5,196,875  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 ) 

يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية. تختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة  الموجودة على اللوحة
اختالفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات   CIRو  NYSIISالصحة بوالية نيويورك من 

  كال الرقمين في المنشور أعاله.المقدمة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين 

اعتباًرا من  
1/11  

  المستشفى
دار رعاية  

  المسنين
ACF  

LHCSA  
رعاية  
  اإلجمالي  CHHA  العجزة

إجمالي حاالت  
إنهاء خدمات  

الموظفين بسبب 
  عدم تلقيحهم 

5,82
3  

1.13
%  

2,47
7  

1.64
%  

33
4  

1.08
%  

8,10
7  

2.87
%  

9
0  

1.47
%  

13
9  

1.04
%  

16,97
0  

1.70
%  

إجمالي استقاالت  
وتقاعد الموظفين 

بسبب عدم  
  تلقيحهم 

2,31
5  

0.45
%  

52  
0.03

%  
11  

0.04
%  

3,12
1  

1.10
%  

8
0  

1.31
%  

11
6  

0.86
%  

5,695  
0.57

%  

إجمالي 
اإلجازات/اإلجازا

ت بدون راتب  
بسبب عدم  

التطعيم وعدم 
الرغبة في  

  التطعيم

1,38
2  

0.27
%  

657  
0.44

%  
80  

0.26
%  

7,79
8  

2.76
%  

8  
0.13

%  
67  

0.50
%  

9,992  
1.00

%  

إجمالي 
اإلجازات/اإلجازا

ت بدون راتب  
بسبب عدم  

التطعيم ولكن 
اآلن في انتظار  
  الجرعة األولى

113  
0.02

%  
1,51

5  
1.00

%  
51
2  

1.66
%  

2,48
9  

0.88
%  

1
1  

0.18
%  

4  
0.03

%  
4,644  

0.46
%  

إجمالي عدد 
الموظفين غير 

النشطين من 
  الفئات أعاله

9,633  4,701  937  21,515  189  326  37,301  

إجمالي عدد 
الموظفين 

النشطين المبلغ 
عنهم في  

1/11/22  

505,748  146,084  29,986  261,448  5,923  13,097  962,286  

  999,587  13,423  6,112  282,963  30,923  150,785  515,381  العدد اإلجمالي

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%7C9de46720cb4c41545bf108d9d5f969df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776089476337765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eqUeJITRvU1Orn5k2jyX7Tx6eskheOQ2WHLDYm9Qpsw%3D&reserved=0


 

 

  
األعداد التي تظهر في المقام عبارة  . 11/22/ 1النسب المئوية هي تقديرات. وهي تستند إلى البيانات المبلغ عنها ذاتيًا بتاريخ 

باإلضافة إلى الفئات غير النشطة أعاله؛ ال تشمل تقلبات القوى   11/22/ 1عن موظفين نشطين تم اإلبالغ عنهم بتاريخ 
  العاملة التي قد تكون حدثت باإلضافة إلى هذه الفئات أعاله.
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