
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   22/1/2022 للنشر فوًرا:

 
 

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

 % لليوم الثاني على التوالي 10معدل اإلصابات على مستوى الوالية أقل من  

  

 أيام( في جميع المناطق   7ألف )على مدار   100انخفاض متوسط الحاالت الجديدة لكل 
  

 حالة  179( 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 )

  

. "بينما  قالت الحاكمة هوكول % لليوم الثاني على التوالي. هذا تطور غير عادي،" 10"انخفض معدل اإلصابات إلى أقل من 
نستمر في رؤية األرقام تتجه نحو االنخفاض، فلنستمر أيًضا بالقيام بالشيء الصحيح. اغسل يديك، واحصل على اللقاح إذا لم  
تكن قد حصلت عليه بالفعل، واحصل على الجرعة المعززة، وارتِد الكمامة. سنستمر في رؤية هذا االتجاه التنازلي في أجزاء 

 ."  أخرى من الوالية قريبًا

  
  أدناه:  بإيجاز  اليوم بيانات تلخيص  تم
  

  299,580 - نتائج االختبار المبلغ عنها· 
  27,643 -إجمالي حاالت اإلصابة · 
 %  9.23 -نسبة حاالت اإلصابة · 
 %  11.36 -أيام  7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار · 
 ( 539-) 10,477 - المرضى بالمستشفيات · 
  1,264 - الذين أدخلوا إلى المستشفيات حديثًاالمرضى · 
 (  44-) 1,504 -  المرضى في وحدة العناية المركزة · 
 (  4)+   884 -المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس · 
 (  1,581) 262,654 - إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى  · 
   HERDS - 179ق الرعاية الصحية من خالل الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مراف· 

   HERDS - 51,716الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  إجمالي
 

يعد نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في والية نيويورك 
(NYS DOH والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكد )  ة 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 · 

- 64,120   
 

( 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.  

  35,409,903 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة · 
   80,188 -ساعة الماضية   24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ · 
  496,685 -أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ · 
  -عاًما فأكثر وتلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم · 

90.6 % 
 % 81.6 - عاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح  18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم · 
رعة لقاح واحدة على األقل وفقًا  عاًما فأكثر مَمن تلقوا ج  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم · 

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

 %  84.1 - السيطرة على األمراض والوقاية منها
 %  79.7 -لذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل نسبة إجمالي سكان والية نيويورك ا· 
 %  71.3 -نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح · 
نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السيطرة على  · 

 % 86.8 - األمراض والوقاية منها
كان والية نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض  نسبة إجمالي س· 

 % 73.5 - والوقاية منها

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

  

 المنطقة 
يناير   19األربعاء 

2022  
يناير   20الخميس 

2022  
يناير   21الجمعة 

2022  

Capital Region  169.65  154.52  144.12  

Central New 
York  199.16  193.19  178.55  

Finger Lakes  137.47  126.46  119.99  

Long Island  160.48  145.64  125.54  

Mid-Hudson  177.31  156.06  136.89  

Mohawk Valley  159.14  151.72  147.74  

New York City  208.39  192.80  176.42  

North Country  152.41  151.15  145.49  

Southern Tier  149.05  140.52  135.70  

Western New 
York  168.22  146.56  137.87  

  153.73  168.51  183.67 على مستوى الوالية 

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

 المنطقة 
 19األربعاء 

  2022يناير 
 20الخميس 

  2022يناير 
يناير   21الجمعة 

2022  

Capital 
Region  16.23%  15.04%  14.06%  

Central New 
York  19.32%  18.62%  17.72%  

Finger Lakes  17.15%  16.03%  15.44%  



 

 

Long Island  15.51%  14.41%  13.19%  

Mid-Hudson  13.26%  12.43%  11.70%  

Mohawk 
Valley  15.00%  14.32%  13.30%  

New York 
City  11.52%  10.49%  9.60%  

North 
Country  16.29%  16.72%  16.46%  

Southern 
Tier  12.93%  12.64%  11.87%  

Western New 
York  18.95%  17.65%  16.90%  

على مستوى  
  %11.36  %12.27  %13.30 الوالية 

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

 الماضية كما يلي:  
  

  المنطقة
يناير   19األربعاء 

2022  
يناير   20الخميس 

2022  
يناير   21الجمعة 

2022  

Bronx  12.35%  10.92%  9.63%  

Kings  10.73%  9.81%  9.07%  

New York  9.56%  8.82%  8.34%  

Queens  13.56%  12.39%  11.32%  

Richmond  12.14%  11.39%  10.41%  

  
( في والية نيويورك  COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 27,643باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   4,666,373ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
  

 المقاطعة  
إجمالي حاالت  

 اإلصابة  
حاالت اإلصابة 

 الجديدة  

Albany  53,772  417  

Allegany  8,006  65  

Broome  41,057  310  

Cattaraugus  13,794  108  

Cayuga  14,399  96  

Chautauqua  21,516  171  

Chemung  19,320  183  

Chenango  8,241  85  

Clinton  13,733  163  

Columbia  9,028  57  

Cortland  9,331  71  

Delaware  6,887  44  

Dutchess  59,798  334  



 

 

Erie  193,127  1,177  

Essex  4,821  64  

Franklin  7,985  69  

Fulton  11,101  111  

Genesee  12,691  102  

Greene  7,849  56  

Hamilton  769  3  

Herkimer  12,434  81  

Jefferson  17,446  210  

Lewis  5,658  39  

Livingston  10,566  99  

Madison  11,445  134  

Monroe  141,338  888  

Montgomery  10,595  109  

Nassau  384,123  1,303  

Niagara  44,279  303  

NYC  2,184,847  13,422  

Oneida  48,327  392  

Onondaga  97,726  1,006  

Ontario  17,784  147  

Orange  100,607  499  

Orleans  7,963  67  

Oswego  22,169  206  

Otsego  8,671  88  

Putnam  22,308  100  

Rensselaer  28,200  244  

Rockland  87,911  359  

Saratoga  41,310  331  

Schenectady  29,930  253  

Schoharie  4,435  42  

Schuyler  3,078  15  

Seneca  5,138  60  

St. 
Lawrence  18,163  150  

Steuben  17,621  164  

Suffolk  407,837  1,420  

Sullivan  17,033  132  

Tioga  9,541  82  

Tompkins  15,408  93  

Ulster  28,662  195  

Warren  12,071  129  

Washington  10,757  108  



 

 

Wayne  15,431  165  

Westchester  237,634  827  

Wyoming  7,717  66  

Yates  2,985  29  

      
الذين تم إدخالهم   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-19بسبب 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  410  286  69.8%  124  30.2%  

Central 
New York  304  222  73.0%  82  27.0%  

Finger 
Lakes  747  403  53.9%  344  46.1%  

Long 
Island  1,754  1,015  57.9%  739  42.1%  

Mid-
Hudson  1,089  665  61.1%  424  38.9%  

Mohawk 
Valley  159  105  66.0%  54  34.0%  

New York 
City  5,060  2,601  51.4%  2,459  48.6%  

North 
Country  104  52  50.0%  52  50.0%  

Southern 
Tier  221  127  57.5%  94  42.5%  

Western 
New York  629  386  61.4%  243  38.6%  

على مستوى  
  %44.0  4,615  %56.0  5,862  10,477 الوالية  

  
لالطالع على مزيد من المعلومات:   % من الفيروسات المنتشرة. يرجى زيارة الرابط95يمثل متغير أوميكرون اآلن أكثر من 

 .  (ny.gov| وزارة الصحة ) COVID-19بيانات متحور  )
  

. يأتي التوزيع  51,716(، ليصل العدد اإلجمالي إلى COVID-19يويورك بسبب )من سكان ن 179باألمس، توفي  
 الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:  

  

 الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة  

 حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة  

Albany  1  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457391860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BieSGoADcgaDK22MWX363zYgmTBiWPx5I%2Bm77vsSvAc%3D&reserved=0


 

 

Bronx  16  

Cattaraugus  1  

Chemung  1  

Cortland  4  

Delaware  1  

Dutchess  2  

Erie  10  

Fulton  2  

Genesee  1  

Herkimer  1  

Jefferson  2  

Kings  25  

Monroe  6  

Montgomery  1  

Nassau  9  

New York  18  

Niagara  3  

Oneida  3  

Onondaga  5  

Ontario  1  

Orange  1  

Oswego  1  

Otsego  1  

Putnam  1  

Queens  29  

Rensselaer  1  

Richmond  2  

Rockland  1  

Saratoga  2  

Schenectady  1  

Steuben  1  

Suffolk  10  

Sullivan  2  

Washington  1  

Wayne  1  

Westchester  10  

Wyoming  1  

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

عاًما أو  12توفر التطعيم بدون موعد مسبق في جميع المواقع على أساس أسبقية الحضور لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  
. يمكن  يموقعنا اإللكترونعاًما على  11-5تطلب مواعيد لألطفال في الفئة العمرية  أكثر. تتوفر معلومات عن المواقع التي ت

أو من  Am I Eligibleلألشخاص الذين يفضلون تحديد موعد في موقع تطعيم جماعي تديره الوالية القيام بذلك على تطبيق 
. يمكن لألشخاص أيًضا االتصال بقسم الصحة المحلي أو الصيدلية أو  NYS-4-VAX- 833-1خالل االتصال بالرقم 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457391860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jUQ8QaSZRDvTZ5S07nChAqIrUxkh7JYT5bkkJzP5%2Bjc%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457401814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=p9OvPZG6S4Ol%2FOj4wUwj4zYuST0BxKthbH7xg6g53bU%3D&reserved=0


 

 

للعثور على معلومات حول   vaccines.govالطبيب أو المستشفى لتحديد المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة 
 مواعيد الحصول على اللقاح بالقرب منهم.  

  
عاًما على    11-5طفال الذين تتراوح أعمارهم بين يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم لأل

( FQHCsاالتصال بطبيب األطفال أو طبيب األسرة أو اإلدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا ) 
صياء زيارة  أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن لآلباء واألو

vaccines.gov  للعثور  1-800-232-0233أو االتصال بالرقم   438829،أو إرسال الرمز البريدي الخاص بهم إلى
، ألن لقاحات  Pfizer-BioNTech COVID-19على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح 

(COVID-19  .األخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية ) 
  

ومات جديدة، واألسئلة واألجوبة المتكررة، والموارد  لآلباء واألوصياء للحصول على معل الموقع اإللكترونيتوجه إلى 
 المصممة خصيًصا آلباء وأوصياء هذه الفئة العمرية.  

  
منهم سلسلة لقاحهم. يأتي التوزيع  30,428من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  16,061باألمس، تلقى 

 ما يلي:  الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة ك
  

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

 المنطقة 
 المجموع 
  التراكمي

 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة

 المجموع 
  التراكمي

 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة

Capital 
Region  

954,755  829  869,120  674  

Central New 
York  

637,886  448  588,066  319  

Finger Lakes  852,133  668  785,411  525  

Long Island  2,140,622  2,712  1,883,593  2,105  

Mid-Hudson  1,672,786  1,685  1,455,797  1,274  

Mohawk 
Valley  

321,261  228  296,884  189  

New York City  7,843,367  7,994  6,870,570  24,212  

North Country  298,766  182  269,136  178  

Southern Tier  434,052  393  395,460  211  

Western New 
York  

941,727  922  858,972  741  

  30,428  14,273,009  16,061  16,097,355 على مستوى الوالية  

  

           الجرعات المعززة/اإلضافية  

 المنطقة 
 المجموع 
  التراكمي

 ساعة 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية

  7 الزيادة خالل آخر
        أيام

Capital Region  417,761  3,031  15,191        

Central New York  270,695  2,532  13,664        

Finger Lakes  427,675  3,367  17,650        

Long Island  843,834  8,464  50,192        

Mid-Hudson  673,760  5,694  33,557        

Mohawk Valley  145,102  1,132  6,187        

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457401814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eWDKEwSCGsf%2FWENBM0wIVkD%2BNdlH9Ntcr263KobcrPU%3D&reserved=0
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New York City  2,076,179  15,608  107,284        

North Country  126,658  889  5,783        

Southern Tier  196,348  1,561  8,550        

Western New 
York  

465,681  3,492  17,420  
      

        275,478  45,770  5,643,693 على مستوى الوالية  

              
(.  COVID-19يع لقاح مرض )الطالع سكان نيويورك على مستجدات توز (COVID-19لوحة تتبع لقاح مرض )  تتوفر

( في  COVID-19تطلب إدارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )
ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التطعيم في   24غضون 

نات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من نظام معلومات التطعيم في والية نيويورك الوالية. وتختلف البيا
(NYSIIS( وسجل التطعيم على مستوى الوالية )CIR بشكل طفيف عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل )

 ال الرقمين في المنشور أعاله. الجرعات الُمعطاة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين ك
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