
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول 14/1/2022:للنشر فوًرا

 

 

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

  يناير7 حالة في 90,132 حالة إيجابية أمس، بانخفاض من الموجة التي بلغت 49,027 
  

  يناير2من ذروة الموجة في % 23.17أمس، بانخفاض بنسبة % 16.3 بلغت نسبة اإليجابية 
  

  حالة إدخال إلى المستشفى عن اليوم السابق 245 من سكان نيويورك إلى المستشفى أمس، بانخفاض 12,207أدخل 
 

  حالة177على مستوى الوالية باألمس  (COVID-19)بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب مرض 
 

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

 
.  هذا لٌس وقت االحتفال فما زلنا بحاجة إلى توخً الحذر". "ٌبدو أننا قد تخطٌنا موجة الشتاء "قالت الحاكمة هوكول،

الحصول على : دعونا نواصل استخدام األدوات التً نعلم أنها ستساعد فً وقؾ انتشار المرض والحفاظ على سالمتناولذلك
دعونا نواصل القٌام . اللقاح، والحصول على الجرعة المعززة، وارتداء الكمامة، والبقاء فً المنزل فً حال الشعور بالمرض

 ."بالشًء الصحٌح وسنتجاوز هذا معًا
 

 :أدناه بإٌجاز الٌوم بٌانات تلخٌص تم

 300,868 - نتائج االختبار المبلغ عنها 
  49,027- إجمالي حاالت اإلصابة 
 16.30 - نسبة حاالت اإلصابة % 
  18.65 -  أيام7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل % 
  ( 245 )-12,207- المرضى بالمستشفيات 
  1,737- المرضى المدخلون حديثًا 
  (4 )+1619- المرضى في وحدة العناية المركزة 
 ( 19 )+864 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس 
 (1,878 )+251,126 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى 
  الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خاللHERDS - 177 
  إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خاللHERDS - 50,334 

 
 NYS)ٌعد نظام بٌانات االستجابة اإللكترونٌة الصحٌة أحد مصادر بٌانات وزارة الصحة فً والٌة نٌوٌورك 

DOH)  والذي ٌجمع بٌانات الوفٌات الٌومٌة المإكدة كما تم اإلبالغ عنها من قِبل المستشفٌات ودور رعاٌة المسنٌن
 .ومرافق رعاٌة البالؽٌن فقط

  62,891)إجمالي الوفيات التي تم أبلغ عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها- (CDC 
هذه التً أبلؽت عنها وزارة الصحة فً نٌوٌورك  (COVID-19)تتضمن بٌانات شهادة الوفاة المإقتة لمرض 

ومدٌنة نٌوٌورك إلى مركز السٌطرة على األمراض أولئك الذٌن توفوا فً أي مكان، بما فً ذلك المستشفٌات ودور 
 .رعاٌة المسنٌن ومرافق رعاٌة البالؽٌن فً المنازل وؼٌرها من األماكن



 

 

 34,811,647 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة 
  99,212-  ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ 
  621,924-  أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ 
  90.1 -  عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم% 
  81.2 -  عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم% 
  وفقًا لمراكز ) عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم

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

 % 83.6 - (األمراض والوقاية منها
 79.2 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل % 
 70.7 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح % 
  نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض

 CDC) -%85.8)والوقاية منها 
  (وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها)نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح - 

72.8 % 

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

 المنطقة
 يناير 11الثالثاء 

2022 
 يناير 12األربعاء 

2022 
 يناير 13الخميس 

2022 

Capital Region 246.12 242.23 237.95 

Central New York 280.62 279.87 260.16 

Finger Lakes 209.46 203.39 200.99 

Long Island 372.58 345.17 320.18 

Mid-Hudson 332.27 318.01 300.19 

Mohawk Valley 209.62 206.18 203.50 

New York City 462.65 437.76 398.92 

North Country 193.84 191.97 190.71 

Southern Tier 210.55 214.93 209.17 

Western New 
York 254.98 248.70 244.71 

 322.76 346.93 364.35 الوالية مستوى على

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

 

 المنطقة
 11الثالثاء 

 2022يناير 
 12األربعاء 

 2022يناير 
 13الخميس 

 2022يناير 

Capital 
Region 19.30% 18.88% 18.95% 

Central New 
York 21.51% 21.87% 20.98% 

Finger 
Lakes 19.72% 19.15% 18.99% 

Long Island 24.33% 23.29% 22.17% 



 

 

Mid-Hudson 21.09% 20.08% 19.20% 

Mohawk 
Valley 17.63% 17.39% 17.84% 

New York 
City 19.38% 18.45% 17.55% 

North 
Country 17.49% 17.28% 17.11% 

Southern 
Tier 14.94% 15.33% 15.01% 

Western 
New York 22.77% 22.70% 22.58% 

على مستوى 
 %18.65 %19.42 %20.22 الوالية

  
 الثالثة األٌام خالل عنها والمبلػ أٌام 7 مدار على نٌوٌورك مدٌنة فً حً لكل اإلٌجابٌة االختبارات نتائج نسبة متوسط ٌبلػ

 :ٌلً كما الماضٌة
 

 مدينة في الحي
 نيويورك

 11الثالثاء 
 2022يناير 

 12األربعاء 
 2022يناير 

 13الخميس 
 2022يناير 

Bronx 21.81% 20.34% 19.32% 

Kings 17.80% 17.05% 16.28% 

New York 15.73% 15.03% 14.16% 

Queens 22.34% 21.39% 20.41% 

Richmond 20.56% 19.15% 17.81% 

 
فً والٌة نٌوٌورك  (COVID-19) شخًصا من سكان نٌوٌورك بمرض 49,027باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 :ٌؤتً التوزٌع الجؽرافً كما ٌلً.  شخًصا4,408,210لٌصل إجمالً عدد المصابٌن إلى 
 

 حاالت اإلصابة الجديدة إجمالي حاالت اإلصابة المقاطعة

Albany 50,210 823 

Allegany 7,632 69 

Broome 39,018 435 

Cattaraugus 12,858 126 

Cayuga 13,535 181 

Chautauqua 20,139 192 

Chemung 18,075 289 

Chenango 7,717 92 

Clinton 12,432 302 

Columbia 8,392 111 

Cortland 8,619 129 

Delaware 6,487 85 

Dutchess 56,421 708 

Erie 182,253 2,978 



 

 

Essex 4,483 45 

Franklin 7,444 65 

Fulton 10,356 140 

Genesee 11,883 185 

Greene 7,396 119 

Hamilton 732 3 

Herkimer 11,724 121 

Jefferson 15,920 249 

Lewis 5,380 47 

Livingston 9,831 109 

Madison 10,677 149 

Monroe 134,431 1,777 

Montgomery 9,907 122 

Nassau 368,719 3,195 

Niagara 41,844 654 

NYC 2,058,074 21,440 

Oneida 45,491 496 

Onondaga 89,688 981 

Ontario 16,644 259 

Orange 95,200 1,099 

Orleans 7,450 78 

Oswego 20,551 263 

Otsego 8,054 135 

Putnam 21,197 266 

Rensselaer 26,206 406 

Rockland 82,995 980 

Saratoga 38,439 573 

Schenectady 27,689 407 

Schoharie 4,054 62 

Schuyler 2,878 60 

Seneca 4,705 76 

St. Lawrence 17,053 181 

Steuben 16,596 178 

Suffolk 391,571 3,342 

Sullivan 15,883 247 

Tioga 8,956 94 

Tompkins 14,223 210 

Ulster 26,779 373 

Warren 11,257 192 

Washington 9,998 170 

Wayne 14,359 243 

Westchester 227,667 2,581 



 

 

Wyoming 7,261 93 

Yates 2,777 42 

 

 تم الذٌن COVID-19 بفٌروس إصابتهم ثبتت الذٌن المستشفى فً المقٌمٌن األفراد عدد توضح التً البٌانات ٌلً فٌما
 :COVID-19 ؼٌر حاالت فً قبولهم تم الذٌن األشخاص وعدد COVID-19 مضاعفات بسبب إدخالهم

 

 المنطقة

مرضى 
COVID-19 
في المستشفى 

 حاليًا

تم دخولهم 
للمستشفيات بسبب 

COVID أو 
مضاعفات 
COVID 

تم دخولهم % 
للمستشفيات بسبب 

COVID أو 
مضاعفات 
COVID 

تم دخولهم 
للمستشفيات حيث لم 

يتم تضمين 
COVID كأحد 

 أسباب الدخول

٪ تم دخولهم 
للمستشفيات حيث لم 

يتم تضمين 
COVID كأحد 

 أسباب الدخول

Capital 
Region 

399 289 72% 110 28% 

Central 
New York 

308 216 70% 92 30% 

Finger 
Lakes 

726 418 58% 308 42% 

Long 
Island 

2,125 1,290 61% 835 39% 

Mid-
Hudson 

1,348 855 63% 493 37% 

Mohawk 
Valley 

156 111 71% 45 29% 

New York 
City 

6,199 3,228 52% 2,971 48% 

North 
Country 

100 59 59% 41 41% 

Southern 
Tier 

213 129 61% 84 39% 

Western 
New York 

633 409 65% 224 35% 

على مستوى 
 الوالية

12,207 7,004 57% 5,203 43% 

 
 

ٌرجى زٌارة الرابط لالطالع على مزٌد . ٪ من الفٌروسات المتداولة95اآلن أكثر من  (Omicron)ٌمثل متؽٌر أومٌكرون 
 .(ny.gov) الصحة إدارة | COVID-19 متؽٌر بٌانات): من المعلومات

 
ٌؤتً . 50,334، لٌصل العدد اإلجمالً إلى (COVID-19) شخًصا من سكان نٌوٌورك بسبب مرض 177باألمس، تُوفً 

 :التوزٌع الجؽرافً، حسب مقاطعة اإلقامة، كما ٌلً
 

 اإلقامة مقاطعة حسب الوفيات

 الجديدة الوفاة حاالت المقاطعة

Albany 4 

Bronx 18 

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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EuQCUAi6DIe8oL3%2FoU1YAX2DnRq5%2BTWtLRGbP8NJ6i8%3D&reserved=0
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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EuQCUAi6DIe8oL3%2FoU1YAX2DnRq5%2BTWtLRGbP8NJ6i8%3D&reserved=0


 

 

Cattaraugus 1 

Chautauqua 2 

Chemung 1 

Columbia 1 

Delaware 1 

Dutchess 2 

Erie 7 

Genesee 2 

Greene 1 

Kings 36 

Manhattan 15 

Monroe 4 

Nassau 15 

Niagara 1 

Oneida 4 

Onondaga 4 

Orange 2 

Otsego 1 

Putnam 1 

Queens 20 

Richmond 2 

Rockland 4 

Saratoga 1 

Suffolk 15 

Sullivan 1 

Ulster 1 

Warren 1 

Washington 1 

Westchester 8 

 
 أعوام أو أكثر، مع 5جمٌع مواقع التطعٌم الجماعً فً والٌة نٌوٌورك مفتوحة لسكان نٌوٌورك المإهلٌن الذٌن تبلػ أعمارهم 

 عاًما 12توفر التطعٌم بدون موعد مسبق فً جمٌع المواقع على أساس أسبقٌة الحضور لؤلشخاص الذٌن تبلػ أعمارهم 
ٌمكن . موقعنا اإللكترونً عاًما على 11-5تتوفر معلومات عن المواقع التً تتطلب مواعٌد لؤلطفال فً الفئة العمرٌة . وأكبر

أو من تطبٌق هل أنا مإهل لؤلشخاص الذٌن ٌفضلون تحدٌدموعد فً موقع تطعٌم جماعً تدٌره الوالٌة القٌام بذلك على 
ٌمكن لؤلشخاص أًٌضا االتصال بإدارة الصحة المحلٌة أو الصٌدلٌة التً . NYS-4-VAX-833-1خالل االتصال بالرقم 

ٌتعاملون معها أو الطبٌب الخاص بهم أو المستشفى التابعٌن له لتحدٌد المواعٌد التً تتوفر فٌها اللقاحات، أو زٌارة 
vaccines.govللعثور على معلومات حول مواعٌد اللقاحات فً المواقع القرٌبة منهم . 

 
 عاًما على 11-5ٌتم تشجٌع سكان نٌوٌورك الذٌن ٌتطلعون إلى تحدٌد مواعٌد التطعٌم لؤلطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 

( FQHCs)االتصال بطبٌب األطفال أو طبٌب األسرة أو اإلدارات الصحٌة بالمقاطعة أو المراكز الصحٌة المإهلة فٌدرالًٌا 
ٌمكن لآلباء واألوصٌاء . أو المراكز الصحٌة الرٌفٌة أو الصٌدلٌات التً ٌمكن أن تعطً اللقاح لهذه الفئة العمرٌة

 للعثور على 1-800-232-0233 أو االتصال بالرقم 438829، أو إرسال رمزهم البرٌدي إلى vaccines.govزٌارة 

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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n7NulpqqifICoWit6I0RVSk3qsYo2XzMupE1U7pgf%2B0%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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n7NulpqqifICoWit6I0RVSk3qsYo2XzMupE1U7pgf%2B0%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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n7NulpqqifICoWit6I0RVSk3qsYo2XzMupE1U7pgf%2B0%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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n7NulpqqifICoWit6I0RVSk3qsYo2XzMupE1U7pgf%2B0%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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1C9sIODuCQSxsiNhcZp2rdGdY0gy%2FRE7IGYb2KDtPOU%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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1C9sIODuCQSxsiNhcZp2rdGdY0gy%2FRE7IGYb2KDtPOU%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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1C9sIODuCQSxsiNhcZp2rdGdY0gy%2FRE7IGYb2KDtPOU%3D&reserved=0


 

 

من صناعة فاٌزر باٌونتك، ألن لقاحات  (COVID-19)تؤكد من أن مقدم الخدمة ٌقدم لقاح مرض . المواقع القرٌبة منهم
(COVID-19) األخرى ؼٌر مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرٌة. 

 
 لآلباء واألوصياء للحصول على معلومات جديدة، واألسئلة واألجوبة المتكررة، والموارد اإللكتروني الموقعتوجه إلى 

 .المصممة خصيًصا لآلباء واألوصياء من هذه الفئة العمرية
 

ٌؤتً التوزٌع .  منهم سلسلة لقاحهم17,372 من سكان نٌوٌورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل 21,537باألمس، تلقى 
 :الجؽرافً لسكان نٌوٌورك الذٌن تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما ٌلً

  

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

 المنطقة 
 التراكمي 
 اإلجمالي

 24زيادة الحاالت خالل ال 
 الماضيةساعة

 التراكمي 
 اإلجمالي

 24زيادة الحاالت خالل ال 
 الماضيةساعة

Capital 
Region 

949,920 792 864,798 631 

Central New 
York 

634,769 582 585,739 425 

Finger Lakes 849,998 874 783,932 714 

Long Island 2,122,320 3,572 1,868,991 2,255 

Mid-Hudson 1,659,837 2,298 1,444,832 1,593 

Mohawk 
Valley 

319,703 297 295,605 197 

New York City 7,775,938 11,133 6,792,326 9,899 

North Country 297,324 334 267,982 177 

Southern Tier 429,151 490 391,305 350 

Western New 
York 

935,896 1,165 853,895 1,131 

 17,372 14,149,405 21,537 15,974,856 على مستوى الوالٌة

 

     اإلضافية/الجرعات المعززة

 المنطقة 
 التراكمي 
 أيام7الزيادة خالل آخر  الماضية ساعة24زيادة الحاالت خالل ال  اإلجمالي

Capital Region 398,973 3,026 23,894 

Central New York 254,121 2,667 16,618 

Finger Lakes 406,104 3,811 25,729 

Long Island 784,016 10,388 57,054 

Mid-Hudson 631,813 6,509 43,835 

Mohawk Valley 137,642 1,404 7,700 

New York City 1,946,157 19,970 130,748 

North Country 119,731 2,169 8,505 

Southern Tier 185,791 1,908 12,066 

Western New York 444,821 4,296 24,982 

 351,131 56,148 5,309,169 على مستوى الوالٌة

  

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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192167451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KDvLJzlWfeyKEjtNY8OesgcUgQSI5OHWuOTkI8K4ZjA%3D&reserved=0
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 إلطالع سكان ((COVID-19) مرض لقاح تتبع لوحة) COVID-19 Vaccine Tracker Dashboard تتوفر
تطلب وزارة الصحة بوالٌة نٌوٌورك من منشآت التلقٌح . (COVID-19)نٌوٌورك على مستجدات توزٌع لقاح مرض 
 ساعة؛ ٌتم تحدٌث بٌانات إعطاء اللقاح 24فً ؼضون  (COVID-19)اإلبالغ عن جمٌع بٌانات إعطاء لقاح مرض 

وتختلؾ البٌانات الُمبلػ عنها من وزارة . الموجودة على اللوحة ٌومًٌا لتعكس أحدث المقاٌٌس فً جهود التلقٌح فً الوالٌة
وسجل التطعٌم على مستوى الوالٌة  (NYSIIS)الصحة بوالٌة نٌوٌورك من نظام معلومات التطعٌم فً والٌة نٌوٌورك 

(CIR) بشكل طفٌؾ عن البٌانات الُمبلػ عنها فٌدرالًٌا، والتً تشمل الجرعات الُمعطاة فٌدرالًٌا واالختالفات الطفٌفة األخرى .
 .تم تضمٌن كال الرقمٌن فً المنشور أعاله

 
### 
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