
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/2/2022 للنشر فوًرا:

 

 

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

  %2.5معدل اإلصابات اإليجابية 
  

  ديسمبر 19األقل منذ  -  4,000( أقل من COVID-19حاالت اإلدخال إلى المستشفى بسبب مرض )
  
  ( 12,671يناير ) 11% منذ ذروة 69انخفضت حاالت اإلدخال إلى المستشفى 
  

% تقريبًا في حاالت اإلدخال إلى المستشفى خالل األسبوع الماضي، ويستمر االنخفاض في كافة  30انخفضا بنسبة 
  المناطق 

  
  ( على مستوى الوالية أمسCOVID-19حالة وفاة بسبب مرض ) 60

  

 (.  OVIDC-19أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز بالوالية في مكافحة مرض )
  

"يجب أن يفخر سكان نيويورك بالتقدم المستمر الذي أحرزناه في خفض األرقام منذ ذروة أوميكرون في يناير، ولكن هذا  
اللقاح هو أفضل حماية لنا وهو آمن وفعال ويوصي به الطبيب لجميع سكان  " قالت الحاكمة هوكول. ليس وقتًا للتراجع،"

واألوصياء، يُرجى التحدث إلى طبيب األطفال أو مقدم الرعاية الصحية نيويورك من سن الخامسة فما فوق. إلى اآلباء  
  لطفلكم حول تطعيم طفلكم إذا لم تفعلوا ذلك من قبل."

  
 تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه: 

  169,476 - نتائج االختبار المبلغ عنها •
  4,232 - إجمالي حاالت اإلصابة •
 %  2.50 - نسبة حاالت اإلصابة •
 %  3.37 -  أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار  •
 (  266-) 3,883 -  المرضى بالمستشفيات •
  432 - المرضى المدخلون حديثًا  •
  (33-)  635 - المرضى في وحدة العناية المركزة •
 (  32-) 369 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس •
  (587)+ 280,374 -  إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •
  HERDS - 60الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •
   HERDS - 54,073الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •

  

( NYS DOHيعد نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في والية نيويورك )
فيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية  والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم اإلبالغ عنها من قِبل المستش

 البالغين فقط.  
  



 

 

  (CDC- 67,779 إجمالي الوفيات التي تم أبلغ عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ) •

  
( هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة COVID-19تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لمرض )

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.  

  

  36,436,580 -إجمالي جرعات اللقاح المعطاة   •
  47,847  -ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ •
  294,688 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ •
 %  91.3 - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •
 %  82.5 - عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح 18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •
دة على األقل حسب  عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واح  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

(CDC )-  %95.0  
   %85.1 - (CDCعاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح حسب )  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
عاًما مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل حسب   17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •

(CDC )-  %80.6  
 - (CDCعاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح حسب ) 17-12ين تتراوح أعمارهم بين نسبة سكان نيويورك الذ •

%70.5  
 % 80.7 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •
   %72.6 - النسبة المئوية إلجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح •
  %88.2 - (CDCلديهم جرعة لقاح واحدة على األقل ) النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين •
  %74.8  -( CDCنسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح حسب ) •

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

  

  المنطقة
فبراير   9األربعاء 

2022  
فبراير   10الخميس 

2022  
فبراير   11الجمعة 

2022  

Capital Region  43.40  39.69  37.43  

Central New 
York  51.80  48.36  44.64  

Finger Lakes  31.51  28.22  26.54  

Long Island  25.36  23.98  21.75  

Mid-Hudson  27.10  25.27  22.70  

Mohawk Valley  46.16  44.01  41.62  

New York City  26.69  24.78  22.73  

North Country  58.41  54.59  53.74  

Southern Tier  45.63  42.18  40.39  

Western New 
York  31.48  29.12  26.52  

  26.48  28.68  30.88 على مستوى الوالية 

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

  



 

 

  المنطقة
فبراير   9األربعاء 

2022  
 10الخميس 

  2022فبراير 
فبراير   11الجمعة 

2022  

Capital 
Region  7.64%  6.93%  6.64%  

Central New 
York  8.73%  7.83%  7.76%  

Finger Lakes  6.69%  6.15%  5.75%  

Long Island  4.25%  4.09%  3.79%  

Mid-Hudson  3.52%  3.26%  3.01%  

Mohawk 
Valley  7.19%  6.56%  6.32%  

New York City  2.57%  2.35%  2.21%  

North Country  9.18%  8.58%  8.35%  

Southern Tier  5.35%  5.13%  4.80%  

Western New 
York  7.18%  6.79%  6.30%  

  مستوى على
  %3.37  %3.57  %3.88  الوالية

  
أيام والمبلغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية   7متوسط نسبة نتائج االختبارات اإليجابية لكل إقليم بمدينة نيويورك على مدار 

 كما يلي:  
  

  المنطقة
فبراير   9األربعاء 

2022  
فبراير   10الخميس 

2022  
فبراير   11الجمعة 

2022  

Bronx  2.28%  2.12%  1.91%  

Kings  2.27%  2.03%  1.90%  

New York  2.22%  1.98%  1.89%  

Queens  3.56%  3.32%  3.15%  

Richmond  2.82%  2.61%  2.48%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخص من سكان نيويورك بمرض ) 4,232باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

  شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي: 4,861,055ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
  

   المقاطعة
إجمالي حاالت  

   اإلصابة
حاالت اإلصابة 

   الجديدة 

Albany  57,236  70  

Allegany  8,611  18  

Broome  43,514  72  

Cattaraugus  14,914  29  

Cayuga  15,368  23  

Chautauqua  23,005  19  

Chemung  20,658  37  



 

 

Chenango  8,949  28  

Clinton  15,758  81  

Columbia  9,700  15  

Cortland  10,118  29  

Delaware  7,439  13  

Dutchess  62,659  45  

Erie  203,777  217  

Essex  5,312  22  

Franklin  8,780  24  

Fulton  12,066  26  

Genesee  13,410  17  

Greene  8,323  8  

Hamilton  818  6  

Herkimer  13,332  11  

Jefferson  19,231  42  

Lewis  6,019  8  

Livingston  11,308  12  

Madison  12,485  37  

Monroe  147,942  149  

Montgomery  11,486  26  

Nassau  395,873  250  

Niagara  46,740  48  

NYC  2,257,116  1,374  

Oneida  51,387  88  

Onondaga  105,247  199  

Ontario  19,129  40  

Orange  104,600  77  

Orleans  8,463  6  

Oswego  24,332  77  

Otsego  9,434  19  

Putnam  23,114  17  

Rensselaer  30,275  25  

Rockland  90,674  46  

Saratoga  44,396  71  

Schenectady  31,882  45  

Schoharie  4,825  4  

Schuyler  3,311  4  

Seneca  5,641  16  

St. 
Lawrence  19,912  64  



 

 

Steuben  19,125  27  

Suffolk  420,205  251  

Sullivan  17,975  16  

Tioga  10,323  12  

Tompkins  16,958  48  

Ulster  30,366  44  

Warren  13,010  25  

Washington  11,638  22  

Wayne  16,646  36  

Westchester  244,862  185  

Wyoming  8,145  9  

Yates  3,233  3  

  
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 بسبب 

COVID  أو
مضاعفات 
COVID  

% تم دخولهم  
للمستشفيات  

بسبب 
COVID  أو

مضاعفات 
COVID  

تم دخولهم  
للمستشفيات حيث لم  

 COVIDيتم تضمين 
  كأحد أسباب الدخول

٪ تم دخولهم  
للمستشفيات حيث لم يتم  

كأحد   COVIDتضمين 
  أسباب الدخول

Capital 
Region  212  142  67.0%  70  33.0%  

Central 
New York  119  85  71.4%  34  28.6%  

Finger 
Lakes  414  198  47.8%  216  52.2%  

Long 
Island  598  300  50.2%  298  49.8%  

Mid-
Hudson  366  164  44.8%  202  55.2%  

Mohawk 
Valley  104  69  66.3%  35  33.7%  

New York 
City  1,505  680  45.2%  825  54.8%  

North 
Country  94  46  48.9%  48  51.1%  

Southern 
Tier  122  63  51.6%  59  48.4%  

Western 
New York  349  184  52.7%  165  47.3%  

على مستوى  
  %50.3  1,952  %49.7  1,931  3,883  الوالية



 

 

  
% من الفيروسات المنتشرة. يرجى زيارة الرابط لالطالع على مزيد من  95يمثل متحور أوميكرون اآلن أكثر من 

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

يأتي التوزيع  . 54,073(، ليصل العدد اإلجمالي إلى COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 60باألمس، توفي  
 الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:  

  

           حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة

Albany  1  

Bronx  5  

Dutchess  1  

Erie  6  

Fulton  1  

Herkimer  1  

Kings  7  

Livingston  2  

Monroe  2  

Nassau  6  

New York  4  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Orange  1  

Otsego  1  

Queens  9  

Suffolk  7  

Ulster  1  

Washington  1  

Westchester  1  

Yates  1  

Grand Total  60  

    
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  . موقعنا اإللكترونيعاًما على  11-5تطلب مواعيد لألطفال في الفئة العمرية  أكثر. تتوفر معلومات عن المواقع التي ت

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

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

  
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 ) 
  ات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن لآلباء واألوصياء زيارةأو المراكز الصحية الريفية أو الصيدلي

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

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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=95vlL1QTvMkSJopWWJ0ed1703i3lk9iYbPhmEE8Ejdg%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7bgTnU%2BsbqZdn5oe%2FTraCl6D8Fpn78N5fZ%2Fx4DhSOIg%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7bgTnU%2BsbqZdn5oe%2FTraCl6D8Fpn78N5fZ%2Fx4DhSOIg%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7bgTnU%2BsbqZdn5oe%2FTraCl6D8Fpn78N5fZ%2Fx4DhSOIg%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7bgTnU%2BsbqZdn5oe%2FTraCl6D8Fpn78N5fZ%2Fx4DhSOIg%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vrmH3gxudzf2XwHXL2Rsijh0REXEiLuU7tZd9GVqd1c%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vrmH3gxudzf2XwHXL2Rsijh0REXEiLuU7tZd9GVqd1c%3D&reserved=0


 

 

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

  
جديدة، واألسئلة واألجوبة المتكررة، والموارد   لآلباء واألوصياء للحصول على معلومات الموقع اإللكترونيتوجه إلى 

 المصممة خصيًصا آلباء وأوصياء هذه الفئة العمرية.  
  

منهم سلسلة لقاحهم. يأتي التوزيع   11,650من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  8,855باألمس، تلقى 
  ي:الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يل

  

  بيانات التطعيم اإلقليمية حسب موقع المزود

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

 المنطقة 
 التراكمي 
  اإلجمالي

 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة

 التراكمي 
  اإلجمالي

 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة

Capital 
Region  

961,907  262  878,749  515  

Central New 
York  

643,540  246  594,163  323  

Finger Lakes  860,141  304  795,363  462  

Long Island  2,167,413  1,557  1,918,218  1,683  

Mid-Hudson  1,693,805  942  1,480,606  1,362  

Mohawk 
Valley  

323,790  129  300,420  199  

New York City  7,954,025  4,801  7,011,069  6,290  

North Country  302,000  134  272,817  136  

Southern Tier  437,758  193  400,024  263  

Western New 
York  

951,621  287  871,345  417  

  11,650  14,522,774  8,855  16,296,000  على مستوى الوالية

  

        

      الجرعات المعززة/اإلضافية

 المنطقة 
 التراكمي 
  اإلجمالي

 ساعة 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية

  7 الزيادة خالل آخر
  أيام

Capital Region  444,548  1,232  6,712  

Central New 
York  

295,119  1,148  5,980  

Finger Lakes  461,860  1,438  8,695  

Long Island  1,055,965  4,814  27,851  

Mid-Hudson  808,341  3,768  19,504  

Mohawk Valley  157,153  645  3,070  

New York City  2,671,455  11,768  72,816  

North Country  138,289  652  2,924  

Southern Tier  210,662  755  3,612  

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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lewP60DIvYkTTIdQeOkLYwNlHn5wvOKuvhxFZqcrD6c%3D&reserved=0


 

 

Western New 
York  

501,953  1,057  8,464  

  159,628  27,277  6,745,345  على مستوى الوالية

  
(.  COVID-19قاح مرض )الطالع سكان نيويورك على مستجدات توزيع ل (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 

الوالية. وتختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من نظام معلومات التطعيم في والية نيويورك 
(NYSIIS وسجل التطعيم على مستوى )( الواليةCIR 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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