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جهودنا في مكافحة موجة الشتاء

ة الصحية على جرعة لقاح واحدة على األقل  ييلزم حصول العاملين في مجال الرعا:سبتمبر27•

ارية غير بدأت االستعدادات لمواجهة موجة الشتاء ووقع األمر التنفيذي إليقاف اإلجراءات االختي: نوفمبر26•
% 10الضرورية مؤقًتا في المستشفيات التي تقل طاقتها عن 

نشر الحرس الوطني لدعم دور رعاية المسنين: ديسمبر1•

إطالق بروتوكول مؤقت لألقنعة واللقاحات: ديسمبر10•

لجعل اللقاحات والجرعات المعززة واالختبارات متاحة على 2.0إطالق خطة موجة الشتاء : ديسمبر31•
نطاق أوسع



أيام7التي يبلغ متوسطها تقل الحاالت 
6,041: حاالت جديدة

Dec. 10, 11,718

90,132

Feb. 8, 6,041
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الحاالت



أيام في المتوسط7الحاالت اإليجابية في تقل نسبة 
%3,67: في المائة في شهر فبراير8بلغت نسبة الحاالت اإليجابية 

Dec. 10, 4.28%

23.2%

Feb. 8, 2022, 3.67%
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نسبة الحاالت اإليجابية أيام في المتوسط7نسبة الحاالت اإليجابية في 



(COVID-19)عدد حاالت دخول المستشفى بسبب مرض 

أيام في المتوسط 7حسب المنطقة، 100.000لكل 
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Dec. 10, 51.1

381.7

Feb. 8, 32.3
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أيام في المتوسط7، 100.000الحاالت الجديدة لكل 
المستويات أدناه في أوائل شهر ديسمبر 



بدون أعراض أو ظهور أعراضه/و( COVID)السبب الرئيسي مرض 

أيام في المتوسط7، (COVID)حاالت دخول المستشفى الجديدة يوميًا بسبب مرض 
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392

1,175

256

479

1,908

545

53%
ع من حاالت دخول المستشفي في األسبو

األخير كانت بدون أعراض والسبب 

مرض الرئيسي في دخولها المستشفى ليس

(COVID)18%
ديسمبر 10من حاالت دخول المستشفى في 

ي كانت بدون أعراض والسبب الرئيسي ف

(COVID)دخولها المستشفى ليس مرض 



6.2%

3.5%

والية نيويورك

(متحور دلتا)2021أغسطس (متحور أوميكرون)2022يناير 

)%(نسبة اإلصابة إلى دخول المستشفى 
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+18الجرعة األولى للفئة العمرية 

+18المجموعة الكاملة للفئة العمرية 

17-12الجرعة األولى للفئة العمرية 

17-12المجموعة الكاملة للفئة العمرية 

11-5الجرعة األولى للفئة العمرية 

11-5المجموعة الكاملة للفئة العمرية 

12/9في % 95بتغيير إرشادات تتبع بيانات اللقاح إلى الحد األقصى لمعدالت التطعيم عند ( CDC)قام مركز . 2021مايو 13بتاريخ + 12باإلبالغ عن بيانات تطعيم ( CDC)بدأت مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها : مالحظة
( CDC)بيانات التطعيم وفًقا لمركز : المصدر

95+%

84,9%

80,3%

70,2%

38,8%

30,2%

سير عملية التطعيم

2022فبراير 8



إجمالي الجرعات اإلضافية التي تم إعطاؤها

6,642,407: على مستوى الوالية

تحديث بشأن الجرعة المعززة

439,68
2

136,214

155,046

795,753

2,624,459

208,216

291,091

1,039,222

456,121

496,603



ديسمبر10سير العملية منذ 

الحاالت اإلجمالية

إجمالي حاالت دخول المستشفى

معدل الحاالت اإليجابية

100,000الحاالت لكل 

اللقاحات والجرعات المعززة

حاالت دخول المستشفى الجديدة

سعة المستشفيات 



استشارة الخبراء والقادة المحليين

استشارة الخبراء لتحديد الخطوات التالية •
واتخاذ قرارات مدعومة بالعلم

فاوسي. د•

خبراء الصحة•

قادة المستشفيات•

استشارة القادة المحليين•

قادة األعمال•

المعلمون والمشرفون والمدارس•

الوالدين•

مسؤولون منتخبون•



رفع مطلب ارتداء القناع أو الحصول على اللقاح 

لألعمال الداخلية على مستوى الوالية

يظل اختياري لألفراد والحكومات المحلية واألعمال



!شكًرا لكم يا أصحاب األعمال



ال يزال مطلب ارتداء القناع ساريًا 
:على مستوى الوالية في

أماكن الرعاية الصحية التي تنظمها الوالية 

مرافق رعاية الكبار ودور رعاية المسنين 

التي تنظمها الوالية

المرافق اإلصالحية 

المدارس ومراكز رعاية األطفال

مالجئ المشردين

مالجئ العنف المنزلي

الحافالت ومحطات الحافالت، والقطارات 

ومحطات القطارات، ومترو األنفاق ومحطات 

مترو األنفاق، والطائرات والمطارات



:  األولوية القصوى

الحفاظ على سالمة 
األطفال وفي المدرسة



الحفاظ على نظرة ثاقبة على المقاييس

100,000الحاالت لكل •

النسبة المئوية للحاالت اإليجابية •

حاالت دخول المستشفى•

عدد المرضى بالمستشفيات •

اللقاحات •

االتجاهات العالمية•

العمل مع الشركاء بشكل وثيق

قبل عطلة منتصف الشتاء
إرسال االختبارات لمنزل كل طالب من 
رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر 

()

بعد عطلة منتصف الشتاء
إرسال االختبارات لمنزل طالب رياض 

()األطفال إلى الصف الثاني عشر 

في أوائل شهر مارس
ند سنجري تقييًما حول بروتوكوالت تست

إلى المقاييس األخيرة 

الحفاظ على سالمة األطفال وفي المدرسة

:الحفاظ على نظرة ثاقبة على المقاييس

100,000الحاالت لكل •
النسبة المئوية للحاالت اإليجابية•

حاالت دخول المستشفى•

عدد المرضى بقسم األطفال بالمستشفيات•

اللقاحات•

االتجاهات العالمية•

ل العمل بشك-صياغة المبادئ التوجيهية المقترحة اآلن 

وثيق مع شركاء التعليم



:مجموعة أدوات الشتاء الجديدة

(COVID-19)مواصلة مكافحتنا لمرض 



أهداف مجموعة أدوات الشتاء

زيادة اللقاحات والجرعات المعززة 1

تعزيز النظام الصحي 2

تمكين القادة المحليين 3

(  COVID)دعم سكان نيويورك الذين يواجهون آثار مرض 
على مدى طويل 4

حماية الفئات األكثر ضعفًا 5



حماية الفئات األكثر ضعفًا
دعم سكان نيويورك في دور رعاية المسنين 

والمستشفيات وأماكن التجمع والمستشفيات



Dec. 10, 678

8,584

Feb. 7, 1,814
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حاالت دور رعاية المسنين النشطة



يجب على الزائرين ارتداء أقنعة عالية الجودة•

(  )يجب حصول الزائرين على نتيجة اختبار سلبية لمرض •

ساعةخالل 

دعم المقيمين في دور 

رعاية المسنين والزائرين



زيادة اللقاحات والجرعات المعززة

على جرعة واحدة % حصل أكثر من سنة 17-12إحراز تقدم مع الفئات العمرية من •

على جرعة واحدة % حصل أكثر من سنة 11-5يلزم مواصلة تطعيم الفئات العمرية من •

الحفاظ على توافر اللقاحات ومواقع االختبار•

سنوات وتوزيعها4-0االستعداد العتماد اللقاحات للفئات العمرية من •

مواصلة التشجيع على الحصول على الجرعات المعززة وزيادة توافرها•



تعزيز نظام الرعاىة الصحية لدينا



تعزيز نظام الرعاىة الصحية لدينا

مليون اختبار تم تأمين •

حتى اآلنمليون اختبار تم توزيع أكثر من •
مليون أكثر من :المدارس العامة•

:المدارس الخاصة•

مليون:دور رعاية المسنين•

مليون:مرافق رعاية الكبار وأماكن التجمع األخرى•

مليون:المقاطعات•

:األقنعة التي تم توزيعها•
مليون:دور رعاية المسنين•

مليون:المقاطعات•

ضمان حصول جميع األشخاص على أقنعة عالية •
الجودة 



تاجها، بما أمر تنفيذي بتزويد المستشفيات باألدوات التي تح•

:في ذلك ما يلي

نشر القوى العاملة المؤهلة للرعاية الصحية•

اء السماح لموظفي الرعاية الصحية اإلضافيين بإجر•

االختبارات وإعطاء اللقاحات

تدريب الحرس الوطني•

:تعزيز نظام الرعاىة الصحية لدينا

التوظيف



حقبة جديدة لنيويورك

أكبر استثمار في مجال الرعاية الصحية في تاريخ الوالية

بما في ذلك

في مكافآت للعاملين في مجال الرعاية الصحية

للتحسينات والتحديثات

مليارات دوالر10

مليارات دوالر4

مليار دوالر1.6و



تمكين القادة المحليين

روزيتشنيلي

وطواقم أدوات KN95اليوم األول من عمليات استالم أقنعة 

االختبار السريع في المنزل في مكتب منطقة 

#TeamNily’s!شكًرا للحاكمة@GovKathyHochul 
على التزويد بحقائب الحمل @NYC_SBSوشركائنا في 

.التي تسمح لنا بتسليم العبوات بسرعة

عضو المجلس كيفين رايلي

في تمثيلهما BaileyBunch#وTeamRiley#نشيد بدور فريقي 

ل و في حدث الحملة المجانية لتوزيع أطقم أدوات االختبار في المنز

PPE لدعمCO-opCity. شكًرا لشركائنا@RepBowmanو

@Benedetto4NYو©GovKathyHochul
ابقوا على تواصل لالطالع على المزيد من .NYCSanitation@و

the12th .#TheBronx#عمليات التوزيع في 

اختباًرا مجانًيا780

قناًعا مجانًيا580
عمليات توصيل للمنزل لكبار السن3

خدمة عضو مجلس الشيوخ الذي يشعر باالمتنان الشديد ل1
حيث SD-50لقد كان يوًما للخدمة العامة في . مجتمعه

ومجموعة أدوات KN95استضفت حملة مجانية لتوزيع أقنعة 

شكًرا لشركائنا في (COVID)اختبار مرض 

@YMCA_cny @GovKathyHochul&

@AndreaSCousins

مؤخًرا أن والية نيويورك GovKathyHochul©أخبرتني 

ي يمكن ستطلب ماليين االختبارات التي تجرى في المنزل والت

عات أن تحدد اإلصابة بمتحور أوميكرون لتوزيعها على المقاط

ماليين من هذه 10قريًبا جًدا، كما صرحت اليوم بشكل علني أن 

!مة هوكولشكًرا للحاك. االختبارات قيد الطلب وسُتوزع قريًبا



دعم سكان نيويورك الذين يواجهون آثار مرض 

(COVID )على مدى طويل



إطالق موارد تعليمية جديدة عبر اإلنترنت•

الج ضمان أن سكان نيويورك يمكنهم تأمين الع•

دة الطبي المناسب ومخصصات األجور المفقو

.التي يستحقونها

(  COVID)التعامل مع مرض 

على المدى الطويل

تستضيف والية نيويورك

مدى اتحاد معنى باآلثار بعيدة ال
(COVID)لفيروس 

انضم إلى وزارة الصحة في والية نيويورك لحضور حدث

افتراضي مجاني يضم لجنة خبراء لمناقشة آثار فيروس

(COVID )ك على المدى البعيد وتأثيره على سكان نيويور

.وإيجاد حلول للمرضى ومقدمي الرعاية الذين يعتنون بهم

.ويوركمواجهة تحديات الصحة العامة الحالية من خالل إيجاد حلول مستقبلية في ني

2022فبراير 3

مساءً 2:30-صباًحا 8:45الساعة 

يستضيفه

باسيت. ماري ت. د

مفوضة وزارة الصحة 

بوالية نيويورك



أهداف مجموعة أدوات الشتاء

زيادة اللقاحات والجرعات المعززة 1

تعزيز النظام الصحي 2

تمكين القادة المحليين 3

(  COVID)دعم سكان نيويورك الذين يواجهون آثار مرض 
على مدى طويل

4

حماية الفئات األكثر ضعفًا 5



احصل على اللقاح والجرعات المعززة

احرص على حصول أطفالك على اللقاح والجرعات المعززة

ارتداء كمامات غير قماشية 

لمنزلإذا شعرت بأنك لست على ما يرام، قم بإجراء الفحوصات وإبق في ا

!  شكًرا لك والية نيويورك

:وتذكر ما يلي




