
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   17/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

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

  أيام في جميع المناطق  7انخفاض متوسط الحاالت اإليجابية لمدة  
  

( في جميع أنحاء الوالية خالل  COVID-19تراجع إجمالي حاالت دخول المستشفى الناتج عن اإلصتبة بمرض ) 
  األسبوع الماضي

  
أيام بنسبة  7( خالل مدة COVID-19انخفض متوسط حاالت دخول المستشفى الجديدة الناتجة عن اإلصابة بمرض ) 

  % خالل األسبوع الماضي10.10.7
  

  حالة 152( عىل 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 )

  
"أنا فخورة بما قدمه سكان نيويورك ويقدمونه لإلبقاء على األعداد منخفضةً ولحماية أحباءنا   قالت الحاكمة هوكول،

بينما نستمر في رؤية اتجاهات واعدة، فإننا لم نصل إلى موجة الشتاء حتى اآلن ومن األهمية بمكان أن نواصل المهددين. 
استخدام األدوات التي ستساعد في وقف االنتشار. إن اللقاح هو أفضل سالح لدينا، ولذلك إذا لم تكن قد حصلت عليه،  

  والجرعة المعززة أيًضا." فاحصل عليه اليوم وتأكد من حصولك على الجرعة الثانية
  

  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:
  204,126 -   نتائج االختبار المبلغ عنها    ·
  26,772 -   إجمالي الحاالت اإليجابية    ·
  %13.12نسبة اإليجابية     ·
  % 15.68 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار   ·
  (38)+ 11,751 -  المرضى إلى المستشفياتإدخال   ·
  1,196 -المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفيات حديثًا   ·
  ( 11-) 1,602 -  المرضى في وحدة العناية المركزة   ·
  (10-)  900 - زة التنفسالمرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجه  ·
  (1,070)+  255,748 - إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى    ·
الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة الصحية   ·

  HERDS - 152اإللكترونية 
إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة الصحية   ·

  HERDS - 50,836اإللكترونية 
 

ستجابة اإللكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في والية نيويورك يعد نظام بيانات اال
(NYS DOH  والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم اإلبالغ عنها من قِبل المستشفيات )

  ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.



 

 

إجمالي الوفيات التي تم اإلبالغ عنها وجمعها بواسطة مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها   ·
CDC - 62,891  

 
( 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.

  35,033,604 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة    ·
  42,512 - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ     ·
  593,556 - أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ     ·
  -لقاح واحدة على األقل عاًما فأكثر وتلقوا جرعة  18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم     ·

90.2%  
  - عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم   ·

81.3%  
عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا   18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم   ·

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

  83.7% - (CDCالسيطرة على األمراض والوقاية منها )
  %79.4 - نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل    ·
  % 70.9 - ة نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاحنسبة إجمالي سكان والي    ·
نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السيطرة على      ·

  86.1% - (CDCاألمراض والوقاية منها )
نسبة إجمالي سكان نيويورك مَمن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية      ·

  73.0% - (CDCمنها )
  

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

  المنطقة
  2022يناير  14الجمعة 

  السبت
 يناير  15

2022  
  األحد

  2022يناير  16

Capital Region  222.79  214.06  201.60  

Central New York  251.06  234.42  225.61  

Finger Lakes  187.04  181.09  174.55  

Long Island  285.50  246.23  227.38  

Mid-Hudson  269.54  252.59  234.09  

Mohawk Valley  190.72  182.39  180.77  

New York City  357.18  333.21  301.87  

North Country  186.10  181.23  172.19  

Southern Tier  198.68  189.81  188.37  

Western New York  224.04  213.99  209.44  

  250.57  271.02  291.86  الوالية مستوى على

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

  

  المنطقة
يناير   14الجمعة 

2022  
  األحد  السبت



 

 

يناير  15
2022  

يناير  16
2022  

Capital Region  18.21%  17.59%  17.10%  

Central New 
York  

20.83%  20.57%  20.09%  

Finger Lakes  18.60%  18.53%  18.21%  

Long Island  20.86%  19.29%  18.47%  

Mid-Hudson  17.47%  16.31%  15.49%  

Mohawk 
Valley  

17.62%  16.89%  16.71%  

New York City  16.44%  15.05%  14.28%  

North Country  17.08%  17.25%  16.77%  

Southern Tier  14.98%  14.49%  14.24%  

Western New 
York  

21.88%  21.46%  20.92%  

  %15.68  %16.37  %17.59  على مستوى الوالية

  
  الثالثة األيام خالل عنها والمبلغ أيام 7 مدار على نيويورك مدينة  في  حي لكل اإليجابية  االختبارات نتائج نسبة متوسط يبلغ

   يلي: كما الماضية
  

  المنطقة
يناير   14الجمعة 

2022  

  السبت
يناير  15

2022  

  األحد
يناير  16

2022  

Bronx  17.84%  16.11%  15.23%  

Kings  15.19%  13.95%  13.30%  

New York  13.42%  12.44%  11.81%  

Queens  19.20%  17.63%  16.65%  

Richmond  16.69%  15.18%  14.44%  

  
( في والية نيويورك  COVID-19شخص من سكان نيويورك بمرض ) 26,772باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

   شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي: 4,534,116ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
  

  المقاطعة
إجمالي حاالت  

  اإلصابة
حاالت اإلصابة 

  الجديدة 

Albany  51,823  326  

Allegany  7,758  34  

Broome  39,838  199  

Cattaraugus  13,152  106  

Cayuga  13,892  72  

Chautauqua  20,628  134  

Chemung  18,653  122  

Chenango  7,905  35  

Clinton  13,010  127  



 

 

Columbia  8,681  43  

Cortland  8,954  86  

Delaware  6,629  33  

Dutchess  58,133  315  

Erie  187,260  1,347  

Essex  4,618  23  

Franklin  7,648  60  

Fulton  10,667  79  

Genesee  12,233  67  

Greene  7,558  36  

Hamilton  744  6  

Herkimer  12,009  62  

Jefferson  16,495  158  

Lewis  5,496  25  

Livingston  10,164  50  

Madison  10,949  72  

Monroe  137,633  713  

Montgomery  10,187  72  

Nassau  376,298  1,683  

Niagara  42,971  292  

NYC  2,123,487  13,811  

Oneida  46,553  248  

Onondaga  93,076  718  

Ontario  17,089  90  

Orange  97,731  486  

Orleans  7,679  20  

Oswego  21,220  154  

Otsego  8,276  42  

Putnam  21,747  134  

Rensselaer  27,033  178  

Rockland  85,695  523  

Saratoga  39,662  346  

Schenectady  28,634  166  

Schoharie  4,198  32  

Schuyler  2,966  27  

Seneca  4,883  38  

St. 
Lawrence  

17,495  83  

Steuben  17,031  93  

Suffolk  399,673  1,624  

Sullivan  16,346  57  

Tioga  9,203  23  



 

 

Tompkins  14,770  75  

Ulster  27,618  140  

Warren  11,612  79  

Washington  10,333  76  

Wayne  14,770  107  

Westchester  233,046  978  

Wyoming  7,448  35  

Yates  2,856  12  

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

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

  المنطقة

مرضى  
COVID-19 
في المستشفى  

  حاليًا

تم دخولهم  
للمستشفيات  

 COVIDبسبب 
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  

411  299  73%  112  27%  

Central 
New York  

334  252  75%  82  25%  

Finger 
Lakes  

734  428  58%  306  42%  

Long 
Island  

2,021  1,227  61%  794  39%  

Mid-
Hudson  

1,268  802  63%  466  37%  

Mohawk 
Valley  

154  112  73%  42  27%  

New York 
City  

5,847  3,043  52%  2,804  48%  

North 
Country  

104  52  50%  52  50%  

Southern 
Tier  

208  127  61%  81  39%  

Western 
New York  

670  425  63%  245  37%  

على مستوى  
  الوالية

11,751  6,767  58%  4,984  42%  

  
  

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

  

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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qELBmlObRXuu6YioLC0bU6O6TNtRJ%2FsDMVyCrzl5VRo%3D&reserved=0


 

 

. يأتي  50,836(، ليصل العدد اإلجمالي إلى COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بسبب مرض ) 152باألمس، تُوفي  
   التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:

  

  الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة

  حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة

Albany  4  

Bronx  14  

Cayuga  1  

Chautauqua  1  

Chemung  2  

Chenango  1  

Cortland  1  

Dutchess  1  

Erie  8  

Fulton  2  

Genesee  1  

Herkimer  1  

Kings  34  

Manhattan  11  

Monroe  3  

Montgomery  1  

Nassau  18  

Niagara  2  

Onondaga  1  

Orange  4  

Otsego  1  

Queens  21  

Rockland  1  

Suffolk  11  

Ulster  1  

Washington  1  

Wayne  1  

Westchester  4  

  
  

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  اإللكتروني موقعنا عاًما 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 
يها اللقاحات، أو زيارة يتعاملون معها أو الطبيب الخاص بهم أو المستشفى التابعين له لتحديد المواعيد التي تتوفر ف

vaccines.gov  .للعثور على معلومات حول مواعيد اللقاحات في المواقع القريبة منهم  
  

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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WZ%2Fd3rUSg6JaQbJoU9LNt9kmq057jzpO8rAP77bMH58%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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WZ%2Fd3rUSg6JaQbJoU9LNt9kmq057jzpO8rAP77bMH58%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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WZ%2Fd3rUSg6JaQbJoU9LNt9kmq057jzpO8rAP77bMH58%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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WZ%2Fd3rUSg6JaQbJoU9LNt9kmq057jzpO8rAP77bMH58%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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Vv88ISw%2FOHxjC7zsdA1CJ0ZeFaJvHxWQj8oZPobIFww%3D&reserved=0


 

 

عاًما على    11-5يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
( FQHCsاالتصال بطبيب األطفال أو طبيب األسرة أو اإلدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا ) 

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

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

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

  
يأتي التوزيع الجغرافي   منهم سلسلة لقاحهم.  7,801من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  7,461باألمس، تلقى 

  لقاح حسب المنطقة كما يلي:لسكان نيويورك الذين تلقوا ال 
  

  
عدد الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على  

  األشخاص الذين أكملوا سلسلة اللقاح  األقل

 المنطقة 
 التراكمي 
  اإلجمالي

 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة

 التراكمي 
  اإلجمالي

زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة 24

Capital 
Region  

951,631  329  865,753  262  

Central New 
York  

636,017  154  586,300  117  

Finger Lakes  849,357  351  782,611  160  

Long Island  2,127,051  302  1,872,490  683  

Mid-Hudson  1,663,862  337  1,447,460  456  

Mohawk 
Valley  

320,196  88  295,857  52  

New York 
City  

7,802,430  5,189  6,815,669  5,621  

North Country  297,786  69  268,213  46  

Southern Tier  432,444  174  393,973  103  

Western New 
York  

938,338  468  855,303  301  

على مستوى  
  الوالية

16,019,112  7,461  14,183,629  7,801  

          

        الجرعات المعززة/اإلضافية

 المنطقة 
 التراكمي 
  اإلجمالي

 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة

  7 الزيادة خالل آخر
    أيام

Capital 
Region  

406,774  1,525  23,178  
  

Central New 
York  

259,794  946  16,170  
  

Finger Lakes  413,801  1,623  23,834    

Long Island  803,908  3,702  58,291    

Mid-Hudson  646,751  2,011  45,131    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Vv88ISw%2FOHxjC7zsdA1CJ0ZeFaJvHxWQj8oZPobIFww%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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wpmykDs%2BNJ1HDyqQEmFvxZrwv1R%2FQcCDhXVdLj7%2Fi1M%3D&reserved=0


 

 

Mohawk 
Valley  

140,390  569  7,400  
  

New York 
City  

2,002,369  11,864  132,862  
  

North Country  121,664  411  8,116    

Southern Tier  190,097  592  11,141    

Western New 
York  

453,008  1,840  24,326  
  

على مستوى  
  الوالية

5,438,556  25,083  350,449  
  

          
  
  

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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