
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   19/2/2022 للنشر فوًرا:

 

 

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

% للمرة األولى منذ تسمية متحور أوميكرون متحور مثير للقلق 2كانت نسبة اإليجابية على مستوى الوالية أمس أقل من 
  أكتوبر 23أدنى مستوى منذ  -

  
  نوفمبر 27أدنى مستوى منذ  -  2,750عدد حاالت دخول المستشفى أقل من 

  

 حالة   39( 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 نستمر في رؤية التراجع في عدد حاالت دخول المستشفى وحاالت اإلصابة، أود أن أشكر   هوكول،  قالت الحاكمة
بينما تواصل نيويورك إعادة البناء من    سكان نيويورك الذين يقومون بدورهم في الحفاظ على سالمة بعضهم البعض. 

الجائحة، أريد أن أذكر الجميع بمدى األهمية البالغة الستخدام األدوات الموجودة تحت تصرفنا والحصول على المطعوم  
   والجرعة المعززة لضمان استمرار تقدمنا المذهل مع اقترابنا الربيع."

  
 تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه: 

  177,826 - نتائج االختبار المبلغ عنها •
  3,050 -إجمالي حاالت اإلصابة  •
 %  1.72 - نسبة حاالت اإلصابة •
  %2.36  -أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار  •
 (  131-) 2,745 -  المرضى بالمستشفيات •
  325 -  المرضى المدخلون حديثًا •
  (30-)  460 -  المرضى في وحدة العناية المركزة •
  (30-) 258 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس •
 ( 405)+ 283,238 -  إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •
ية الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة للطوارئ الصح •

(39 - HERDS)  
 إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة للطوارئ الصحية •

( 54,412 -HERDS)  

  

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

 البالغين فقط.  

  68,628 - (CDCإجمالي الوفيات التي تم أبلغ عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ) •



 

 

  
هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إلى  COVID-19تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لـ 

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.

  36,699,053 -  إجمالي جرعات اللقاح المعطاة  •
  29,087: ساعة الماضية 24مالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ إج •
  262,473 -الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل األيام الـ  •
 % 91.5 - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
 %  82.7 - عاًما فأكبر ممن أكملوا سلسلة اللقاح  18هم نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمار •
عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل حسب    18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

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

   (CDC - 85.3%األمراض والوقاية منها )
عاًما مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل حسب   17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •

(CDC )-  %81.0  
  -( CDCعاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح حسب ) 17-12كان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين نسبة س •

%70.9  
  %80.9 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •
  %72.8 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح •
جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض  نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا  •

  %88.5 - (CDCوالوقاية منها )
نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها  •

(%75.1 - CDC)  
  

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

    المنطقة
فبراير   16األربعاء 

2022  
فبراير   17الخميس 

2022  
فبراير   18الجمعة 

2022  

Capital Region  24.48  22.99  23.33  

Central New 
York  33.93  33.34  30.76  

Finger Lakes  19.42  18.45  17.30  

Long Island  14.96  14.25  13.28  

Mid-Hudson  15.02  15.36  15.02  

Mohawk Valley  28.55  27.20  25.99  

New York City  13.28  14.39  13.70  

North Country  43.92  40.51  37.34  

Southern Tier  33.85  31.91  30.40  

Western New 
York  19.44  19.26  18.10  

  16.89  17.75  17.69  على مستوى الوالية

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



 

 

  

  المنطقة
 16األربعاء 
  2022فبراير 

 17الخميس 
  2022فبراير 

 18الجمعة 
  2022فبراير 

Capital 
Region  4.42%  4.22%  4.26%  

Central New 
York  6.15%  6.37%  5.88%  

Finger 
Lakes  4.51%  4.25%  3.97%  

Long Island  2.81%  2.66%  2.50%  

Mid-Hudson  2.69%  2.71%  2.61%  

Mohawk 
Valley  4.59%  4.75%  4.66%  

New York 
City  1.41%  1.52%  1.43%  

North 
Country  7.50%  7.53%  7.12%  

Southern 
Tier  4.11%  3.78%  3.63%  

Western 
New York  5.10%  4.98%  4.66%  

على مستوى  
  %2.36  %2.50  %2.50  الوالية

  
  

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

  

  المنطقة
 16األربعاء 
  2022فبراير 

 17الخميس 
  2022فبراير 

 18الجمعة 
  2022فبراير 

Bronx  1.16%  1.37%  1.35%  

Kings  1.38%  1.40%  1.30%  

New York  1.38%  1.72%  1.61%  

Queens  1.58%  1.53%  1.42%  

Richmond  1.89%  1.77%  1.70%  

  
  

( في والية نيويورك COVID-19شخص من سكان نيويورك بمرض ) 3,050باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
 شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   4,884,161ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 

  

  حاالت اإلصابة الجديدة   المقاطعة

Albany  74  

Allegany  14  

Broome  58  



 

 

Cattaraugus  10  

Cayuga  20  

Chautauqua  28  

Chemung  27  

Chenango  12  

Clinton  32  

Columbia  12  

Cortland  8  

Delaware  7  

Dutchess  39  

Erie  140  

Essex  9  

Franklin  22  

Fulton  9  

Genesee  12  

Greene  2  

Hamilton  2  

Herkimer  23  

Jefferson  31  

Lewis  8  

Livingston  12  

Madison  24  

Monroe  102  

Montgomery  24  

Nassau  165  

Niagara  27  

NYC  964  

Oneida  49  

Onondaga  120  

Ontario  24  

Orange  70  

Orleans  3  

Oswego  53  

Otsego  19  

Putnam  23  

Rensselaer  95  

Rockland  41  

Saratoga  58  

Schenectady  39  

Schoharie  9  

Schuyler  3  

Seneca  5  



 

 

St. Lawrence  50  

Steuben  31  

Suffolk  143  

Sullivan  21  

Tioga  11  

Tompkins  25  

Ulster  41  

Warren  16  

Washington  11  

Wayne  17  

Westchester  140  

Wyoming  9  

Yates  7  

  
  

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  157  90  57.3%  67  42.7%  

Central 
New York  117  76  65.0%  41  35.0%  

Finger 
Lakes  348  159  45.7%  189  54.3%  

Long 
Island  429  203  47.3%  226  52.7%  

Mid-
Hudson  229  97  42.4%  132  57.6%  

Mohawk 
Valley  59  41  69.5%  18  30.5%  

New York 
City  1,025  423  41.3%  602  58.7%  

North 
Country  70  34  48.6%  36  51.4%  

Southern 
Tier  100  53  53.0%  47  47.0%  

Western 
New York  211  110  52.1%  101  47.9%  



 

 

على مستوى  
  %53.2  1,459  %46.8  1,286  2,745  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  54,412(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19ن سكان نيويورك بسبب مرض ) شخًصا م 39باألمس، تُوفي  

 التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:  
  
  

  توزيع الوفيات الجديدة حسب المقاطعة 

           حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة

Allegany  1  

Bronx  4  

Chautauqua  1  

Erie  2  

Fulton  1  

Kings  7  

Lewis  1  

Monroe  2  

Nassau  2  

New York  3  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Queens  5  

Richmond  1  

Rockland  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  3  

Westchester  2  

  
  

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  ونيموقعنا اإللكترعاًما على  11-5تطلب مواعيد لألطفال في الفئة العمرية  أكثر. تتوفر معلومات عن المواقع التي ت
 Am I Eligible Appلألشخاص الذين يفضلون تحديد موعد في موقع تطعيم جماعي تديره الوالية القيام بذلك على تطبيق 

شخاص أيًضا االتصال بقسم الصحة المحلي أو الصيدلية  . يمكن لألVAX-4-NYS-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 
( FQHCsالصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا ) االتصال بطبيب األطفال أو طبيب األسرة أو اإلدارات 

أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن لآلباء واألوصياء زيارة  

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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528020575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6susZdVp3osKGnslbsNV4Z4SnzA%2FMROW2zCHJd%2BN78E%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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528020575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1NLjX%2F2CaxtT3yzgRPH5z%2FZWosBwUmczCn75obfUM70%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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528020575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1NLjX%2F2CaxtT3yzgRPH5z%2FZWosBwUmczCn75obfUM70%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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528177233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Tw6isw6e1T8XEqmWcgmnc3iajKFtN%2BFWzBEvyoZ9CF8%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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528177233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Tw6isw6e1T8XEqmWcgmnc3iajKFtN%2BFWzBEvyoZ9CF8%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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528177233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Tw6isw6e1T8XEqmWcgmnc3iajKFtN%2BFWzBEvyoZ9CF8%3D&reserved=0


 

 

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

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

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

  
منهم سلسلة لقاحهم. يأتي التوزيع الجغرافي   5,329من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى وأكمل  4,352باألمس، تلقى 

 ي:  لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يل
  

بيانات التطعيم اإلقليمية حسب موقع  
        المزود

  
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  

963,731  338  880,989  411  

Central New 
York  

644,857  226  595,702  274  

Finger Lakes  861,977  325  798,267  575  

Long Island  2,176,395  1,280  1,929,126  1,612  

Mid-Hudson  1,699,385  1,005  1,487,039  1,119  

Mohawk 
Valley  

324,403  101  301,333  153  

New York 
City  

7,972,629  198  7,040,319  64  

North Country  303,073  219  274,035  249  

Southern Tier  438,700  279  401,280  301  

Western New 
York  

952,115  381  873,417  571  

على مستوى  
  الوالية

16,337,265  4,352  14,581,507  5,329  

          

        الجرعات المعززة/اإلضافية

 المنطقة 
 التراكمي 
  اإلجمالي

 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة

  7 الزيادة خالل آخر
    أيام

Capital 
Region  

451,237  1,398  6,689  
  

Central New 
York  

300,792  1,290  5,673  
  

Finger Lakes  470,937  1,971  9,077    

Long Island  1,084,914  5,323  28,949    

Mid-Hudson  828,930  3,964  20,589    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528177233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Tw6isw6e1T8XEqmWcgmnc3iajKFtN%2BFWzBEvyoZ9CF8%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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528177233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BZ6PVhpRfBrVaIqGoFWoeg7DDuihW51MZu5YAbKqih8%3D&reserved=0


 

 

Mohawk 
Valley  

160,242  599  3,089  
  

New York 
City  

2,743,561  921  72,106  
  

North Country  141,210  624  2,921    

Southern Tier  214,276  1,022  3,614    

Western New 
York  

511,838  2,060  9,885  
  

على مستوى  
  الوالية

6,907,937  19,172  162,592  
  

  

  

(.  COVID-19الطالع سكان نيويورك على مستجدات توزيع لقاح مرض ) (COVID-19لوحة تتبع لقاح مرض ) تتوفر 
( في  COVID-19تطلب إدارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )

هود التطعيم في  ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في ج 24غضون 
اختالفًا طفيفًا عن البيانات   CIRو  NYSIISالوالية. تختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من 

الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كال الرقمين في  
  المنشور أعاله.

  
 ### 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528177233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0PGcuoPWyPDnXcu1e7N6u21Ubw9MU36qHutp%2B6YV1JM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528177233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fVRoL9MKRGeBwSccZ%2FLIn5iS49WetOMVa6Fw1SAWpKE%3D&reserved=0
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