
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   20/3/2022 للنشر فوًرا:

 
 

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

 أقل حاالت دخول إلى المستشفى منذ الثاني من أغسطس  
  

 باألمس   COVID-19حالة وفاة بسبب مرض  12
  
  

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

"لقد أحرزت نيويورك تقدًما هائالً في مكافحة الوباء، لكن يجب علينا االستمرار في فعل الشيء الصحيح وحماية أنفسنا 
"اللقاحات آمنة وفعالة وأفضل طريقة للوقاية من اإلصابة بمرض خطير قالت الحاكمة هوكول. ومجتمعنا من خالل التطعيم،" 

(. من خالل تشجيع أفراد عائلتك وأصدقائك وأطفالك على الحصول على اللقاح، يمكننا االستمرار في  COVID-19من )
 اتخاذ خطوات كبيرة في التغلب على الفيروس." 

  
 تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه: 

   119,475 - نتائج االختبار المبلغ عنها •
   2.013 -إجمالي حاالت اإلصابة  •
 % 1.68 - نسبة حاالت اإلصابة •
 %  1.87 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل  •
 (  25-) 900 - عدد المرضى بالمستشفيات •
  113 - المرضى المدخلون للمستشفى حديثًا •
 (  12)+ 159 - المرضى في وحدة العناية المركزة •
 (  1)+ 77 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس •
 (  153)+ 289,351 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •
   HERDS - 12الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •
   HERDS - 55,042إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •

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

 فقط. 

   69,958 - (CDCإجمالي الوفيات التي تم أبلغ عنها وجمعتها ) •

هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إلى  COVID-19تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لـ 
سنين ومرافق رعاية  مركز السيطرة على األمراض أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية الم

 البالغين في المنازل وغيرها من األماكن. 

   37,314,121 -   إجمالي جرعات اللقاح المعطاة •



 

 

   13,250 -ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
   91,430 -أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
 - عاًما فأكثر وتلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

91.9  % 
 %  83.3 - عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
(  CDCعاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل حسب ) 18سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  نسبة •

- %95.0   
عاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح حسب مراكز السيطرة على   18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

   %85.9 - (CDCاألمراض والوقاية منها )
عاًما مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا  17-12ك الذين تتراوح أعمارهم بين نسبة سكان نيويور •

   %82.2 - (CDCلمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )
عاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة  17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •

 %  72.2 - ية منهاعلى األمراض والوقا
 %  81.4 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •
 % 73.6 -نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح  •
نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض   •

   %89.3 -( CDCوالوقاية منها )
   %75.9 -( CDCأكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ) •

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

  

 المنطقة 
  17الخميس 

   2022مارس 
مارس   18الجمعة 

2022   
مارس   19السبت 

2022   

Capital 
Region  7.83  9.59  7.83  

Central New 
York  19.47  37.01  19.47  

Finger Lakes  4.57  7.40  4.57  

Long Island  7.50  11.45  7.50  

Mid-Hudson  16.32  18.17  16.32  

Mohawk 
Valley  7.62  9.48  7.62  

New York 
City  10.47  12.39  10.47  

North 
Country  14.08  24.35  14.08  

Southern 
Tier  9.16  15.01  9.16  

Western 
New York  7.02  9.48  7.02  

على مستوى  
  10.30  13.52  10.30 الوالية  

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

  



 

 

   2022مارس   19السبت    2022مارس  18الجمعة    2022مارس   17الخميس  المنطقة 

Capital Region  2.47%  2.52%  2.59%  

Central New York  5.65%  6.08%  6.21%  

Finger Lakes  2.19%  2.25%  2.20%  

Long Island  1.78%  1.88%  1.89%  

Mid-Hudson  1.94%  2.18%  2.36%  

Mohawk Valley  3.02%  2.92%  2.99%  

New York City  1.33%  1.39%  1.41%  

North Country  3.54%  3.72%  3.68%  

Southern Tier  2.23%  2.41%  2.38%  

Western New York  1.85%  1.85%  1.82%  

  %1.87  %1.85  %1.76 على مستوى الوالية 

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

 الماضية كما يلي:  
  

   2022مارس   19السبت    2022مارس  18الجمعة    2022مارس   17الخميس  الحي في مدينة نيويورك 

Bronx  0.76%  0.81%  0.83%  

Kings  1.37%  1.41%  1.38%  

New York  1.81%  1.95%  2.03%  

Queens  1.14%  1.14%  1.17%  

Richmond  1.09%  1.12%  1.11%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 2,013باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   4,940,576ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
  

 المقاطعة 
إجمالي حاالت 

 اإلصابة  
حاالت اإلصابة 

 الجديدة  

Albany  58,466  24  

Allegany  8,877  1  

Broome  44,771  13  

Cattaraugus  15,339  4  

Cayuga  15,876  5  

Chautauqua  23,454  3  

Chemung  21,153  8  

Chenango  9,222  3  

Clinton  16,552  6  

Columbia  9,972  3  

Cortland  10,418  6  

Delaware  7,622  2  

Dutchess  63,577  19  

Erie  207,109  61  

Essex  5,563  6  



 

 

Franklin  9,343  11  

Fulton  12,453  4  

Genesee  13,588  -  

Greene  8,517  5  

Hamilton  856  2  

Herkimer  13,651  8  

Jefferson  19,851  13  

Lewis  6,123  3  

Livingston  11,555  3  

Madison  12,871  4  

Monroe  150,213  39  

Montgomery  11,773  6  

Nassau  400,564  117  

Niagara  47,534  28  

NYC  2,287,451  879  

Oneida  52,645  17  

Onondaga  109,547  126  

Ontario  19,691  8  

Orange  105,916  27  

Orleans  8,554  1  

Oswego  25,447  10  

Otsego  9,762  2  

Putnam  23,436  2  

Rensselaer  31,115  22  

Rockland  91,700  29  

Saratoga  45,648  19  

Schenectady  32,610  3  

Schoharie  4,952  -  

Schuyler  3,414  4  

Seneca  5,835  1  

St. 
Lawrence  20,895  18  

Steuben  19,730  4  

Suffolk  424,453  96  

Sullivan  18,285  2  

Tioga  10,610  8  

Tompkins  17,939  16  

Ulster  31,340  198  

Warren  13,424  6  

Washington  11,971  3  

Wayne  17,048  2  

Westchester  248,706  102  



 

 

Wyoming  8,253  1  

Yates  3,336  -  

  
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 
  

 
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 

يتم تضمين 
COVID  كأحد

 أسباب الدخول  

٪ تم دخولهم 
للمستشفيات حيث لم 

يتم تضمين 
COVID  كأحد

 أسباب الدخول  

Capital 
Region  63  39  61.9%  24  38.1%  

Central 
New York  45  26  57.8%  19  42.2%  

Finger 
Lakes  134  42  31.3%  92  68.7%  

Long Island  142  62  43.7%  80  56.3%  

Mid-
Hudson  66  28  42.4%  38  57.6%  

Mohawk 
Valley  21  11  52.4%  10  47.6%  

New York 
City  291  108  37.1%  183  62.9%  

North 
Country  38  14  36.8%  24  63.2%  

Southern 
Tier  36  17  47.2%  19  52.8%  

Western 
New York  64  31  48.4%  33  51.6%  

على مستوى  
  %58.0  522  %42.0  378  900 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: )
  

شخص.   55,042(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بسبب مرض ) 12باألمس، تُوفي 
 يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي: 

  

   حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة 

Chautauqua  1    

Chemung  1    

Clinton  1    

Dutchess  1    

Jefferson  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%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=O1Tcq5LK9Rt85Je0jB6wJ44CxpTY74ORTBZUnbM0c6M%3D&reserved=0


 

 

Kings  3    

New York  1    

Queens  1    

Richmond  1    

Warren  1    

    12 العدد اإلجمالي  

  
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 أو  . يمكن لألNYS-4-VAX-833-1أو من خالل االتصال بالرقم  

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

  
عاًما على    11-5يتم 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  

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

(COVID-19 .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 جرعات اللقاح. يأتي التوزيع   4,419شخص من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  1,889باألمس، تلقى 

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

بيانات التطعيم اإلقليمية حسب موقع 
           المزود 

  
عدد الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على  

     األشخاص الذين أكملوا سلسلة اللقاح  األقل 

 المنطقة 
 المجموع  
  التراكمي

زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة 24

 المجموع  
  التراكمي

زيادة الحاالت خالل ال 
      الماضية ساعة 24

Capital 
Region  

967,789  62  885,739  85  
    

Central New 
York  

647,272  59  599,027  58  
    

Finger Lakes  866,215  49  803,605  74      

Long Island  2,189,745  305  1,949,083  459      

Mid-Hudson  1,710,557  297  1,501,374  276      

Mohawk 
Valley  

325,849  36  303,301  33  
    

New York 
City  

8,039,013  952  7,135,092  3,180  
    

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%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xVKYiMdEoNyU8odvcTCEq%2F5BsRyVR77br%2FPDH4geO4c%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%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xVKYiMdEoNyU8odvcTCEq%2F5BsRyVR77br%2FPDH4geO4c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mEtKjJdMfGyysAzjdVPhHW%2FmeuU97DiPUIvaERD1SKY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mEtKjJdMfGyysAzjdVPhHW%2FmeuU97DiPUIvaERD1SKY%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NefYghAhp%2BdbobP9vtyyLPoD0YU8peEOF3swCoyyns8%3D&reserved=0


 

 

North 
Country  

305,335  19  276,637  30  
    

Southern Tier  440,350  30  403,366  36      

Western New 
York  

956,799  80  880,110  188  
    

        14,737,334  1,889  16,448,924 على مستوى الوالية  

  
  

           الجرعات المعززة/اإلضافية 

 المنطقة 
 المجموع  
  التراكمي

  ساعة 24زيادة الحاالت خالل ال 
        أيام 7 الزيادة خالل آخر  الماضية

Capital Region  461,948  258  1,722        

Central New 
York  

308,769  179  1,291  
      

Finger Lakes  482,260  207  1,779        

Long Island  1,131,833  1,057  6,738        

Mid-Hudson  864,009  681  5,185        

Mohawk 
Valley  

164,911  137  760  
      

New York City  2,959,996  4,121  23,308        

North Country  145,899  64  789        

Southern Tier  220,349  108  1,032        

Western New 
York  

525,030  318  2,132  
      

        44,736  7,130  7,265,004 على مستوى الوالية  

  
  

(.  COVID-19توزيع لقاح مرض ) ( الطالع سكان نيويورك على مستجداتCOVID-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  
لبيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من نظام معلومات التطعيم في والية نيويورك  الوالية. وتختلف ا

(NYSIIS( وسجل التطعيم على مستوى الوالية )CIR  بشكل طفيف عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل )
 ين كال الرقمين في المنشور أعاله. الجرعات الُمعطاة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضم
  

  ### 
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