
 

 

 
 الحاكمة كاثً هوكول  24/5/2022 :للنشر فوًرا

 
 

  (COVID-19) بمكافحة ٌتعلق فٌما الوالٌة فً المحرز التقدم مستجدات على نٌوٌورك سكان تطلع هوكول الحاكمة
  

  سبعة أٌام متتالٌة من التراجع- أٌار / ماٌو6 أٌام على مستوى الوالٌة منذ 7معدل حاالت على مدى سبعة  أدنى
  

اللقاحات والجرعات : (COVID-19)الحاكمة تشجع سكان نٌوٌورك على االستمرار فً استخدام األدوات للوقاٌة من 
 المعززة والعالج 

   
   حالة وفاة على مستوى الوالٌة تم اإلبالغ عنها أمس24

  
  

 (. COVID-19)أطلعت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم سكان نٌوٌورك على التقدم المحرز بالوالٌة فً مكافحة مرض كوفٌد 

  
بٌنما نواصل مراقبة األرقام، أشجع كافة سكان نٌوٌورك على االستمرار فً االستفادة من أدوات "قالت الحاكمة هوكول، 

إن أفضل طرٌقة لتجنب اإلصابة بمرض خطٌر بسبب مرض ." وعالجه (COVID-19)الحماٌة المتوفرة لدٌنا ضد مرض 
(COVID-19) تؤكد أًٌضا من إجراء االختبار للتؤكد من أال تقوم بنشر مرض . هً مواكبة المطاعٌم والجرعات المعززة
(COVID-19) أسوأ شًء ٌمكن . إذا كانت نتٌجة االختبار إٌجابٌة، فتحدث إلى طبٌبك حول العالجات المتاحة. بٌن أحبائك

  ."أن نسمح بحدوثه هو أن نتخلى عن حذرنا لذلك دعونا نستمر فً أن نكون ٌقظٌن لكً نتمكن من تخطً هذه الجائحة بؤمان

  
   : تم تلخٌص بٌانات الٌوم بإٌجاز أدناه

  30.65-  ألف 100الحاالت لكل  

  45.36-  ألف حالة 100 أٌام لكل 7متوسط الحاالت الجدٌدة على مدار  

 57,135 - نتائج االختبار المبلػ عنها  

 5,990 - إجمالً حاالت اإلصابة  

 10.45 -نسبة حاالت اإلصابة  **% 

  8.04 -  أٌام7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار **% 

  ( 137 )+2,724- المرضى بالمستشفٌات 

  394- المرضى المدخلون حدٌثًا  

  (5 )+237- المرضى فً وحدة العناٌة المركزة  

 (4 )+96 - المرضى فً وحدة العناٌة المركزة الموصولون بأنابٌب تنفس  

  (221 )+304,837- إجمالً الحاالت التً خرجت من المستشفى  

 االستجابة اإللكترونٌة  الوفٌات الجدٌدة التً أبلغت عنها مرافق الرعاٌة الصحٌة من خالل نظام بٌانات
  24 - (HERDS)الصحٌة 

  إجمالً الوفٌات التً أبلغت عنها مرافق الرعاٌة الصحٌة من خالل نظام بٌانات االستجابة للطوارئ
  55,970 - (HERDS)الصحٌة 

   
 تؤثٌر لقٌاس موثوقٌة األكثر المقٌاس فإن االختبار، ممارسات فً التؽٌٌرات ذلك فً بما أخرى، وعوامل التؽٌٌر هذا بسبب **

   .اإلصابة لحاالت المئوٌة النسبة ولٌس - 100,000 لكل اإلصابة حاالت بٌانات هو المجتمع على الفٌروس



 

 

   
 والذي (NYS DOH) نٌوٌورك والٌة فً الصحة وزارة بٌانات مصادر أحد الصحٌة اإللكترونٌة االستجابة بٌانات نظام ٌعد

 البالؽٌن رعاٌة ومرافق المسنٌن رعاٌة ودور المستشفٌات قِبل من عنها اإلبالغ تم كما المإكدة الٌومٌة الوفٌات بٌانات ٌجمع
   .فقط

   
تطلب من  (HHS) أبرٌل، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرٌة الفٌدرالٌة 4 اعتباًرا من ٌوم االثنٌن، :مالحظة مهمة

السرٌعة اإلبالغ عن نتائج حاالت  (COVID-19 )19-مرافق االختبار التً تستخدم اختبارات مستضدات كوفٌد
نتٌجة لذلك، سٌتم حساب مقٌاس حاالت اإلصابة بالنسبة المئوٌة فً والٌة نٌوٌورك باستخدام نتائج تفاعل البولٌمٌراز . اإلصابة

سٌستمر اإلبالغ عن اختبارات المستضدات اإلٌجابٌة إلى والٌة نٌوٌورك . المبلػ عنها فً المختبر فقط (PCR)المتسلسل 
 ألؾ لتشمل اختبارات تفاعل البولٌمٌراز المتسلسل 100وسٌستمر اإلبالغ عن حاالت اإلصابة الٌومٌة الجدٌدة والحاالت لكل 

بسبب هذا التؽٌٌر وعوامل أخرى، بما فً ذلك التؽٌٌرات فً ممارسات االختبار، فإن المقٌاس األكثر . واختبارات المستضد
ولٌس النسبة المئوٌة لحاالت  - 100,000موثوقٌة لقٌاس تؤثٌر الفٌروس على المجتمع هو بٌانات حاالت اإلصابة لكل 

 . اإلصابة
  

  إجمالً الوفٌات التً أبلػ عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاٌة منها(CDC) - 71,457  

     
 ومدٌنة نٌوٌورك فً الصحة وزارة عنها أبلؽت التً هذه (COVID-19) لمرض المإقتة الوفاة شهادة بٌانات تتضمن

 المسنٌن رعاٌة ودور المستشفٌات ذلك فً بما مكان، أي فً توفوا الذٌن أولئك األمراض على السٌطرة مركز إلى نٌوٌورك
   .األماكن من وؼٌرها المنازل فً البالؽٌن رعاٌة ومرافق

  

  38,799,846- إجمالً جرعات اللقاح المعطاة  

 12,808-  ساعة الماضٌة 24إجمالً جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  

 110,631 -  أٌام الماضٌة7إجمالً جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  

  عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل18نسبة سكان نٌوٌورك التً تبلػ أعمارهم  - 
92.5  % 

  84.0 -  عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح18نسبة سكان نٌوٌورك الذٌن تبلػ أعمارهم  % 

  وفقًا ) عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نٌوٌورك الذٌن تبلػ أعمارهم
  %95- ( CDC)لمراكز السٌطرة على األمراض والوقاٌة منها 

  عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح حسب 18نسبة سكان نٌوٌورك الذٌن تبلػ أعمارهم (CDC ) -
%87.3 

  عاًما مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 17-12نسبة سكان نٌوٌورك الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 
 %  83.5- ( CDC)حسب 

  عاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح حسب 17-12نسبة سكان نٌوٌورك الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 
(CDC ) -73.4  % 

 82.1 - نسبة إجمالً سكان نٌوٌورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  % 

   74.4- النسبة المئوٌة لجمٌع سكان نٌوٌورك الذٌن أكملوا سلسلة اللقاحات%   

  نسبة إجمالً سكان نٌوٌورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل حسب(CDC ) -%90.5   

  نسبة إجمالً سكان نٌوٌورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح حسب(CDC ) -%77.3   

     
   :أٌام 7 خالل منطقة كل فً السكان من ألؾ 100 لكل اإلصابة حاالت نسبة متوسط ٌلً فٌما
     

   المنطقة
أٌار / ماٌو21السبت، 

2022  
أٌار / ماٌو22األحد، 

2022  
أٌار / ماٌو23االثنٌن، 

2022  

Capital Region  51.09  49.88  47.15  

Central New 25.59  24.37  22.44  



 

 

York  

Finger Lakes  32.16  31.26  29.75  

Long Island  60.53  59.10  58.49  

Mid-Hudson  47.91  46.92  46.16  

Mohawk Valley  35.80  34.29  32.88  

New York City  49.01  49.85  47.19  

North Country  32.67  31.10  29.53  

Southern Tier  42.40  41.66  40.44  

Western New 
York  46.46  45.05  42.34  

  45.36  47.30  47.63  الوالٌة مستوى على

  
  **:ٌلً كما الماضٌة الثالثة األٌام خالل عنها والمبلػ أٌام 7 مدار على منطقة لكل اإلٌجابٌة االختبارات نتائج نسبة متوسط

     

  2022أٌار / ماٌو23االثنٌن،   2022أٌار / ماٌو22األحد،   2022أٌار / ماٌو21السبت،   المنطقة

Capital Region  12.18%  11.76%  11.51%  

Central New York  7.22%  6.79%  6.42%  

Finger Lakes  11.33%  11.27%  11.06%  

Long Island  10.62%  10.49%  10.53%  

Mid-Hudson  9.61%  9.51%  9.62%  

Mohawk Valley  9.42%  9.02%  8.69%  

New York City  6.25%  6.31%  6.32%  

North Country  8.19%  7.83%  7.68%  

Southern Tier  9.43%  9.21%  9.06%  

Western New York  15.55%  15.12%  14.61%  

  %8.04  %8.04  %8.11  الوالٌة مستوى على

    
 تؤثٌر لقٌاس موثوقٌة األكثر المقٌاس فإن االختبار، ممارسات فً التؽٌٌرات ذلك فً بما أخرى، وعوامل التؽٌٌر هذا بسبب **

   .اإلصابة لحاالت المئوٌة النسبة ولٌس - 100,000 لكل اإلصابة حاالت بٌانات هو المجتمع على الفٌروس
   

 الماضٌة الثالثة األٌام خالل عنها والمبلػ أٌام 7 مدار على نٌوٌورك بمدٌنة إقلٌم لكل اإلٌجابٌة االختبارات نتائج نسبة متوسط
  **:ٌلً كما هً
    

  2022أٌار / ماٌو23االثنٌن،   2022أٌار / ماٌو22األحد،   2022أٌار / ماٌو21السبت،   نٌوٌورك مدٌنة فً الحً

Bronx  4.15%  4.29%  4.50%  

Kings  6.50%  6.48%  6.49%  

New York  6.88%  6.97%  6.80%  

Queens  6.45%  6.52%  6.54%  

Richmond  7.70%  7.74%  7.59%  

    



 

 

 تؤثٌر لقٌاس موثوقٌة األكثر المقٌاس فإن االختبار، ممارسات فً التؽٌٌرات ذلك فً بما أخرى، وعوامل التؽٌٌر هذا بسبب **
   .اإلصابة لحاالت المئوٌة النسبة ولٌس - 100,000 لكل اإلصابة حاالت بٌانات هو المجتمع على الفٌروس

     
فً والٌة نٌوٌورك  (COVID-19) شخص من سكان نٌوٌورك بمرض 5,990باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

  :ٌؤتً التوزٌع الجؽرافً كما ٌلً.  شخص5,359,259لٌصل إجمالً عدد المصابٌن إلى 
  

  الجدٌدة اإلصابة حاالت  اإلصابة حاالت إجمالً  المقاطعة

Albany  65,213  65  

Allegany  9,432  7  

Broome  50,041  46  

Cattaraugus  16,459  18  

Cayuga  17,578  9  

Chautauqua  25,219  36  

Chemung  22,951  10  

Chenango  10,043  12  

Clinton  18,466  14  

Columbia  11,123  15  

Cortland  11,485  5  

Delaware  8,466  5  

Dutchess  68,606  102  

Erie  232,506  326  

Essex  6,269  9  

Franklin  10,225  9  

Fulton  13,675  15  

Genesee  14,650  15  

Greene  9,268  5  

Hamilton  930  -  

Herkimer  15,021  8  

Jefferson  21,893  26  

Lewis  6,512  5  

Livingston  12,523  4  

Madison  14,526  12  

Monroe  166,582  114  

Montgomery  12,731  12  

Nassau  435,724  565  

Niagara  52,238  49  

NYC  2,452,847  2,779  

Oneida  59,268  51  

Onondaga  123,217  59  

Ontario  21,955  11  



 

 

Orange  113,346  100  

Orleans  9,272  6  

Oswego  29,188  11  

Otsego  10,958  20  

Putnam  25,465  33  

Rensselaer  34,690  34  

Rockland  97,776  81  

Saratoga  51,304  61  

Schenectady  36,397  42  

Schoharie  5,465  5  

Schuyler  3,796  5  

Seneca  6,477  5  

St. Lawrence  22,745  12  

Steuben  21,639  21  

Suffolk  454,609  610  

Sullivan  19,671  25  

Tioga  11,929  15  

Tompkins  21,775  41  

Ulster  34,656  43  

Warren  15,221  14  

Washington  13,208  12  

Wayne  18,779  11  

Westchester  270,633  353  

Wyoming  8,846  10  

Yates  3,772  2  

 
     

الذٌن  (COVID-19)فٌما ٌلً البٌانات التً توضح عدد األفراد المقٌمٌن فً المستشفى الذٌن ثبتت إصابتهم بفٌروس مرض 
وعدد األشخاص الذٌن أدخلوا إلى  (COVID-19)مضاعفات مرض /(COVID-19)تم إدخالهم بسبب مضاعفات مرض 

 (:    COVID-19)المستشفٌات بسبب أمراض ؼٌر مرض 
     

  المنطقة

 مرضى
COVID-19 

 المستشفى فً
  حالًٌا

 دخولهم تم
 بسبب للمستشفٌات
COVID أو 

  COVID مضاعفات

 دخولهم تم %
 بسبب للمستشفٌات
COVID أو 

  COVID مضاعفات

 للمستشفٌات دخولهم تم
 تضمٌن ٌتم لم حٌث

COVID أسباب كأحد 
  الدخول

 للمستشفٌات أدخلوا %
 تضمٌن ٌتم لم حٌث

COVID أسباب كأحد 
  الدخول

Capital 
Region  200  125  62.5%  75  37.5%  

Central 
New York  74  42  56.8%  32  43.2%  

Finger 
Lakes  351  109  31.1%  242  68.9%  



 

 

Long 
Island  484  228  47.1%  256  52.9%  

Mid-
Hudson  253  111  43.9%  142  56.1%  

Mohawk 
Valley  47  21  44.7%  26  55.3%  

New York 
City  892  352  39.5%  540  60.5%  

North 
Country  70  44  62.9%  26  37.1%  

Southern 
Tier  113  40  35.4%  73  64.6%  

Western 
New York  240  123  51.3%  117  48.8%  

 مستوى على
  %56.1  1,529  %43.9  1,195  2,724  الوالٌة

   
ٌرجى زٌارة الرابط لالطالع على مزٌد من . من الفٌروسات المنتشرة% 95ٌمثل متحور أومٌكرون اآلن أكثر من 

     (.ny.gov) الصحة وزارة | (COVID-19) مرض متحورات بٌانات): المعلومات
     

ٌؤتً . 55,970، لٌصل اإلجمالً إلى (COVID-19) حالة وفاة جدٌدة بسبب مرض 24باألمس، تم اإلبالغ عن إجمالً 
 : التوزٌع الجؽرافً، حسب مقاطعة اإلقامة، كما ٌلً

  

 حاالت الوفاة الجدٌدة                    المقاطعة

Bronx  1  

Broome  4  

Dutchess  1  

Erie  1  

Genesee  1  

Herkimer  1  

Jefferson  1  

Kings  1  

Livingston  1  

Monroe  1  

New York  2  

Orange  2  

Schenectady  1  

Suffolk  5  

Westchester  1  

  
  

 أعوام أو أكثر، مع 5جمٌع مواقع التطعٌم الجماعً فً والٌة نٌوٌورك مفتوحة لسكان نٌوٌورك المإهلٌن الذٌن تبلػ أعمارهم 
 عاًما أو 12توفر التطعٌم بدون موعد مسبق فً جمٌع المواقع على أساس أسبقٌة الحضور لؤلشخاص الذٌن تبلػ أعمارهم 

ٌمكن . اإللكترونً موقعنا عاًما على 11-5تتوفر معلومات عن المواقع التً تتطلب مواعٌد لؤلطفال فً الفئة العمرٌة . أكثر

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C65262507740242d89c1c08da3db244e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890133123846705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CfP9H%2B605vsr5yTAxWHQwdtA16spbA9MxQ6u06UYQ4I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C65262507740242d89c1c08da3db244e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890133123846705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CfP9H%2B605vsr5yTAxWHQwdtA16spbA9MxQ6u06UYQ4I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C65262507740242d89c1c08da3db244e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890133123846705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qXk72LnuSxsCIEUYMV5frRpa4EDFGbh2RDI%2BPApn82A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C65262507740242d89c1c08da3db244e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890133123846705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qXk72LnuSxsCIEUYMV5frRpa4EDFGbh2RDI%2BPApn82A%3D&reserved=0


 

 

 Am I Eligible لؤلشخاص الذٌن ٌفضلون تحدٌد موعد فً موقع تطعٌم جماعً تدٌره الوالٌة القٌام بذلك على تطبٌق 
App   833-1أو من خالل االتصال بالرقم-NYS-4-VAX . ٌمكن لؤلشخاص أًٌضا االتصال بقسم الصحة المحلً أو

 للعثور على vaccines.govالصٌدلٌة أو الطبٌب أو المستشفى لتحدٌد المواعٌد التً تتوفر فٌها اللقاحات، أو زٌارة 
 .    معلومات حول مواعٌد الحصول على اللقاح بالقرب منهم

     
 عاًما على 11-5ٌتم تشجٌع سكان نٌوٌورك الذٌن ٌتطلعون إلى تحدٌد مواعٌد التطعٌم لؤلطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 

( FQHCs)االتصال بطبٌب األطفال أو طبٌب األسرة أو اإلدارات الصحٌة بالمقاطعة أو المراكز الصحٌة المإهلة فٌدرالًٌا 
ٌمكن لآلباء واألوصٌاء . أو المراكز الصحٌة الرٌفٌة أو الصٌدلٌات التً ٌمكن أن تعطً اللقاح لهذه الفئة العمرٌة

 للعثور على 1-800-232-0233 أو االتصال بالرقم 438829أو إرسال رمزهم البرٌدي إلى ، vaccines.govزٌارة 
، ألن لقاحات مرض (COVID-19)بٌونتك لمرض -تؤكد من أن مقدم الخدمة ٌقدم لقاح فاٌزر. المواقع القرٌبة منهم

(COVID-19) األخرى ؼٌر مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرٌة    . 
     

 للوالدٌن واألوصٌاء للحصول على معلومات جدٌدة واألسئلة واألجوبة الشائعة والموارد اإللكترونً الموقع تفضلوا بزٌارة
  .المصممة خصًٌصا لوالدي وأوصٌاء هذه الفئة العمرٌة

     
ٌؤتً التوزٌع الجؽرافً .  منهم سلسلة لقاحهم1,426 من سكان نٌوٌورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل 1,506باألمس، تلقى 

 : لسكان نٌوٌورك الذٌن تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما ٌلً
  
  

بٌانات التطعٌم اإلقلٌمٌة حسب موقع 
        المزود

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

 المنطقة 
 التراكمً 
  اإلجمالً

 24زٌادة الحاالت خالل ال 
  الماضٌة ساعة

 التراكمً 
  اإلجمالً

 24زٌادة الحاالت خالل ال 
  الماضٌة ساعة

Capital Region  971,845  76  891,800  65  

Central New 
York  

650,717  21  603,727  38  

Finger Lakes  872,045  81  810,800  73  

Long Island  2,208,290  301  1,971,918  273  

Mid-Hudson  1,726,142  213  1,521,363  195  

Mohawk Valley  327,634  17  305,668  10  

New York City  8,126,759  648  7,213,791  613  

North Country  307,787  17  279,164  17  

Southern Tier  445,489  63  408,140  54  

Western New 
York  

963,377  69  888,716  88  

  1,426  14,895,087  1,506  16,600,085  على مستوى الوالٌة

          

        اإلضافٌة/الجرعات المعززة

 المنطقة 
 التراكمً 
  اإلجمالً

 24زٌادة الحاالت خالل ال 
  الماضٌة ساعة

 7الزٌادة خالل آخر 
    أٌام

Capital Region  548,566  661  6,965    

Central New 370,367  213  3,564    
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York  

Finger Lakes  573,574  545  6,537    

Long Island  1,312,650  1,989  16,710    

Mid-Hudson  1,020,876  1,443  12,861    

Mohawk Valley  191,851  134  2,120    

New York City  3,375,605  3,581  43,095    

North Country  173,184  115  1,578    

Southern Tier  258,896  292  3,341    

Western New 
York  

611,883  707  6,556  
  

    103,327  9,680  8,437,452  على مستوى الوالٌة

          

  
  

(. COVID-19) الطالع سكان نٌوٌورك على مستجدات توزٌع لقاح مرض (COVID-19)لوحة تتبع لقاح مرض تتوفر 
فً  (COVID-19)تطلب إدارة الصحة بوالٌة نٌوٌورك من منشآت التطعٌم اإلبالغ عن جمٌع بٌانات إعطاء لقاح مرض 

 ساعة؛ ٌتم تحدٌث بٌانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة ٌومًٌا لتعكس أحدث المقاٌٌس فً جهود التطعٌم فً 24ؼضون 
 اختالفًا طفٌفًا عن البٌانات CIR و NYSIISتختلؾ البٌانات الُمبلػ عنها من وزارة الصحة بوالٌة نٌوٌورك من . الوالٌة

تم تضمٌن كال الرقمٌن فً المنشور . الُمبلػ عنها فٌدرالًٌا، والتً تشمل الجرعات المقدمة فٌدرالًٌا واالختالفات الطفٌفة األخرى
   .أعاله
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