
 

 

 
 الحاكمة كاثً هوكول  21/6/2022 :للنشر فوًرا

 
 

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

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

  
   ٌونٌو17ٌوم الجمعة  حالة وفاة أبلػ عنها على مستوى الوالٌة 22

  
  

اعتباًرا  (CDC)تم إٌقاؾ التحدٌثات على ملفات بٌانات الوفاة التراكمٌة الخاصة بمراكز السٌطرة على األمراض :  مالحظة
من المتوقع استئناؾ إعداد التقارٌر .  ، بٌنما ٌقوم مركز السٌطرة على األمراض بتحدٌث نظامه2022حزٌران / ٌونٌو6من 
خالل هذا . (CDC)ٌجب توجٌه أي أسئلة حول هذا إلى مركز السٌطرة على األمراض .  2022حزٌران / ٌونٌو21فً 

  .كالمعتاد (HERDS)الوقت سٌستمر إجمالً الوفٌات والوفٌات الٌومٌة الجدٌدة المبلػ عنها من خالل 
  

من مرافق الرعاٌة الصحٌة خالل عطالت نهاٌة األسبوع أو  (HERDS)لٌس مطلوباً حالٌاً جمع بٌانات : مالحظة مهمة
األرقام أدناه والتً . الوفٌات فً تقرٌر الؽد/سٌتم استئناؾ االستبٌان الٌوم وسٌتم عرض بٌانات المستشفى. العطالت الرسمٌة

  .حزٌران/ ٌونٌو17تحمل عالمة النجمة تم اإلبالغ عنها ٌوم الجمعة، 
  

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

إن من المهم أن نحافظ على أدوات الحماٌة واستخدام األدوات المتاحة أمامنا من أجل الحفاظ على "قالت الحاكمة هوكول، 
. وإن لم تكن قد فعلت ذلك، فاحصل على المطعوم والجرعة المعززة إذا كنت مإهاًل " ."صحتنا وسالمتنا نحن وأحبائنا

احرص على أن تخضع للفحص، إذا كنت تعانً من األعراض وعلٌك البقاء فً المنزل إذا كنت تشعر بؤنك لست على ما 
  ."إذا كانت نتٌجة االختبار إٌجابٌة، فتحدث إلى طبٌبك حول العالجات المتاحة. ٌرام

  
  :  تم تلخٌص بٌانات الٌوم بإٌجاز أدناه

   

  18.93-  ألف 100الحاالت لكل  

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

 49,901 - نتائج االختبار المبلػ عنها  

  3,700 - إجمالً حاالت اإلصابة  

  7.06 -نسبة حاالت اإلصابة **% 

  5.18 -  أٌام7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار**%  

 (0 )1,842 - المرضى بالمستشفٌات  

 316 - المرضى المدخلون حدٌثًا*  

 (0 )211 - المرضى فً وحدة العناٌة المركزة  

 ( 5 )-71 - المرضى فً وحدة العناٌة المركزة الموصولون بأنابٌب تنفس 



 

 

 (* 291 )+312,878 - إجمالً حاالت الخروج من المستشفى 

  الوفٌات الجدٌدة التً أبلغت عنها مرافق الرعاٌة الصحٌة من خالل نظام بٌانات االستجابة للطوارئ
  *HERDS - 22الصحٌة 

  إجمالً الوفٌات التً أبلغت عنها مرافق الرعاٌة الصحٌة من خالل نظام بٌانات االستجابة للطوارئ
  HERDS* - 56,397 -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
    

 Human)نٌسان، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرٌة الفٌدرالٌة / أبرٌل4 اعتباًرا من ٌوم االثنٌن، :مالحظة مهمة
Services, HHS)  تطلب من مرافق االختبار التً تستخدم اختبارات مستضدات مرض(COVID-19)  السرٌعة اإلبالغ

نتٌجة لذلك، سٌتم حساب مقٌاس حاالت اإلصابة بالنسبة المئوٌة فً والٌة نٌوٌورك باستخدام نتائج . عن نتائج حاالت اإلصابة
سٌستمر اإلبالغ عن اختبارات المستضدات اإلٌجابٌة إلى . المبلػ عنها فً المختبر فقط (PCR)تفاعل البولٌمٌراز المتسلسل 

 ألؾ لتشمل اختبارات تفاعل 100والٌة نٌوٌورك وسٌستمر اإلبالغ عن حاالت اإلصابة الٌومٌة الجدٌدة والحاالت لكل 
بسبب هذا التؽٌٌر وعوامل أخرى، بما فً ذلك التؽٌٌرات فً ممارسات االختبار، . البولٌمٌراز المتسلسل واختبارات المستضد

ولٌس النسبة  - 100,000فإن المقٌاس األكثر موثوقٌة لقٌاس تؤثٌر الفٌروس على المجتمع هو بٌانات حاالت اإلصابة لكل 
   .المئوٌة لحاالت اإلصابة

   

  إجمالً الوفٌات التً تم اإلبالغ عنها وجمعها من قبل مراكز مكافحة األمراض والوقاٌة منها(CDC ) -
71,670  

      
 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

   

 39,228,003 - إجمالً جرعات اللقاح المعطاة  

  8,579-  ساعة الماضٌة 24إجمالً جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  

  89,075-  أٌام الماضٌة 7إجمالً جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  

  عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل18نسبة سكان نٌوٌورك الذٌن تبلػ أعمارهم  - 
92.7%  

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

  عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل حسب 18نسبة سكان نٌوٌورك الذٌن تبلػ أعمارهم 
   95.0%- ( CDC)مراكز السٌطرة على األمراض والوقاٌة منها 

  عاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز 18نسبة سكان نٌوٌورك الذٌن تبلػ أعمارهم 
   87.7% - (CDC)السٌطرة على األمراض والوقاٌة منها 

  عاًما مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 17-12نسبة سكان نٌوٌورك الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 
   84.0%- ( CDC)وفقًا لمراكز السٌطرة على األمراض والوقاٌة منها 



 

 

  عاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز 17-12نسبة سكان نٌوٌورك الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 
   73.9% - (CDC)السٌطرة على األمراض والوقاٌة منها 

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

 74.6 - نسبة إجمالً سكان نٌوٌورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح%   

  نسبة إجمالً سكان نٌوٌورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السٌطرة على
   90.9% - (CDC)األمراض والوقاٌة منها 

  نسبة إجمالً سكان نٌوٌورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السٌطرة على األمراض والوقاٌة
   77.6% - (CDC)منها 

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

   المنطقة
 18السبت 

  2022حزٌران /ٌونٌو
 19األحد 

  2022حزٌران /ٌونٌو
 20االثنٌن 

  2022حزٌران /ٌونٌو

Capital 
Region  

14.62  14.40  14.39  

Central New 
York  

9.71  9.51  9.80  

Finger Lakes  8.85  8.72  8.70  

Long Island  31.04  31.07  30.84  

Mid-Hudson  24.37  24.49  23.87  

Mohawk 
Valley  

12.16  12.45  11.13  

New York 
City  

32.64  32.42  32.47  

North 
Country  

11.46  11.22  11.39  

Southern Tier  11.04  10.99  10.74  

Western New 
York  

9.43  9.13  8.71  

على مستوى 
  الوالٌة

24.75  24.62  24.48  

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

      

  المنطقة
حزٌران / ٌونٌو18السبت 

2022  
حزٌران / ٌونٌو19األحد 

2022  
حزٌران / ٌونٌو20االثنٌن 

2022  

Capital Region  6.40%  6.27%  6.23%  

Central New York  3.91%  3.85%  4.02%  

Finger Lakes  4.64%  4.57%  4.60%  

Long Island  7.59%  7.78%  7.80%  

Mid-Hudson  5.36%  5.35%  5.38%  



 

 

Mohawk Valley  4.73%  4.78%  4.70%  

New York City  4.63%  4.73%  4.73%  

North Country  4.91%  4.98%  5.15%  

Southern Tier  3.79%  3.79%  4.00%  

Western New 
York  

6.00%  5.61%  5.62%  

  %5.18  %5.16  %5.10  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
     

  الحً فً مدٌنة نٌوٌورك
حزٌران / ٌونٌو18السبت 

2022  
حزٌران / ٌونٌو19األحد 

2022  
حزٌران / ٌونٌو20االثنٌن 

2022  

Bronx  3.80%  3.74%  3.85%  

Kings  3.93%  4.04%  3.87%  

New York  5.41%  5.52%  5.64%  

Queens  5.37%  5.54%  5.71%  

Richmond  5.23%  5.31%  5.33%  

     
 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) شخًصا من سكان نٌوٌورك بمرض 3,700باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
   :ٌؤتً التوزٌع الجؽرافً كما ٌلً.  شخًصا5,519,413لٌصل إجمالً عدد المصابٌن إلى 

   

  حاالت اإلصابة الجدٌدة  إجمالً حاالت اإلصابة  المقاطعة

Albany  67,094  27  

Allegany  9,576  1  

Broome  50,836  14  

Cattaraugus  16,790  8  

Cayuga  17,780  9  

Chautauqua  25,752  9  

Chemung  23,333  4  

Chenango  10,237  3  

Clinton  19,046  7  

Columbia  11,446  13  

Cortland  11,645  2  

Delaware  8,714  1  

Dutchess  70,572  29  



 

 

Erie  236,581  74  

Essex  6,478  -  

Franklin  10,437  1  

Fulton  14,021  5  

Genesee  14,842  6  

Greene  9,469  8  

Hamilton  946  2  

Herkimer  15,305  6  

Jefferson  22,381  17  

Lewis  6,583  1  

Livingston  12,710  5  

Madison  14,715  6  

Monroe  169,333  36  

Montgomery  13,003  1  

Nassau  450,992  349  

Niagara  53,071  10  

NYC  2,538,268  2,217  

Oneida  60,275  13  

Onondaga  124,868  49  

Ontario  22,371  11  

Orange  116,251  35  

Orleans  9,395  1  

Oswego  29,563  4  

Otsego  11,260  4  

Putnam  26,263  18  

Rensselaer  35,810  13  

Rockland  100,249  63  

Saratoga  52,679  26  

Schenectady  37,472  14  

Schoharie  5,561  4  

Schuyler  3,865  1  

Seneca  6,577  1  

St. Lawrence  23,126  9  

Steuben  22,047  5  

Suffolk  468,361  260  

Sullivan  20,256  6  

Tioga  12,138  3  

Tompkins  22,477  13  

Ulster  35,693  21  

Warren  15,702  6  



 

 

Washington  13,545  6  

Wayne  19,042  5  

Westchester  279,795  233  

Wyoming  8,985  4  

Yates  3,831  1  

  
حزٌران والتً توضح عدد األفراد الذٌن تم نقلهم إلى المستشفى / ٌونٌو17توجد أدناه البٌانات التً تم اإلبالغ عنها ٌوم الجمعة 

مضاعفات / (COVID-19)والذٌن تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب مرض  (COVID-19)والذٌن ثبتت إصابتهم بمرض 
  (:COVID-19)وعدد األشخاص الذٌن أُدخلوا المستشفى بسبب حاالت ؼٌر مرض  (COVID-19)مرض 

   

  المنطقة

 مرضى
COVID-19 

 المستشفٌات فً
  حالًٌا

 دخولهم تم
 بسبب للمستشفٌات
COVID أو 

  COVID مضاعفات

 دخولهم تم %
 بسبب للمستشفٌات
COVID أو 

  COVID مضاعفات

 دخولهم تم
 لم حٌث للمستشفٌات

 COVID تضمٌن ٌتم
  الدخول أسباب كأحد

 دخولهم تم ٪
 لم حٌث للمستشفٌات

 COVID تضمٌن ٌتم
  الدخول أسباب كأحد

Capital 
Region  

106  63  59.4%  43  40.6%  

Central 
New York  

44  21  47.7%  23  52.3%  

Finger 
Lakes  

204  55  27.0%  149  73.0%  

Long 
Island  

347  144  41.5%  203  58.5%  

Mid-
Hudson  

187  79  42.2%  108  57.8%  

Mohawk 
Valley  

26  13  50.0%  13  50.0%  

New York 
City  

770  290  37.7%  480  62.3%  

North 
Country  

35  19  54.3%  16  45.7%  

Southern 
Tier  

45  19  42.2%  26  57.8%  

Western 
New York  

78  35  44.9%  43  55.1%  

 مستوى على
  الوالٌة

1,842  738  40.1%  1,104  59.9%  

   
   

ٌرجى زٌارة الرابط لالطالع على مزٌد من . من الفٌروسات المنتشرة% 95ٌمثل متحور أومٌكرون اآلن أكثر من 
     (.ny.gov) الصحة إدارة | (COVID-19) فٌروس متحورات بٌانات): المعلومات

      
، لٌصل اإلجمالً (COVID-19) حالة وفاة جدٌدة بسبب مرض 22حزٌران، تم اإلبالغ عن إجمالً / ٌونٌو17ٌوم الجمعة 

  : ٌؤتً التوزٌع الجؽرافً، حسب مقاطعة اإلقامة، كما ٌلً. 56,397إلى 
   

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%7C6e2106d3a8434c43d90d08da53abc506%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914294501580555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t3WXnbi%2Bk3CCikWRYc1%2FLQtE9M%2F0XEz3K4ke%2FAXG4fs%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%7C6e2106d3a8434c43d90d08da53abc506%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914294501580555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t3WXnbi%2Bk3CCikWRYc1%2FLQtE9M%2F0XEz3K4ke%2FAXG4fs%3D&reserved=0


 

 

  الجدٌدة الوفاة حاالت  المقاطعة

Bronx  2  

Cayuga  1  

Chenango  1  

Erie  2  

Kings  4  

Monroe  2  

Nassau  2  

New York  1  

Niagara  1  

Queens  2  

Schenectady  1  

Suffolk  2  

Washington  1  

  22  اإلجمالً العدد

  
  

 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
 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 
 Federally)االتصال بطبٌب األطفال أو طبٌب األسرة أو اإلدارات الصحٌة بالمقاطعة أو المراكز الصحٌة المإهلة فٌدرالًٌا 

Qualified Health Centers, FQHC)  أو المراكز الصحٌة الرٌفٌة أو الصٌدلٌات التً ٌمكن أن تعطً اللقاح لهذه
 أو االتصال بالرقم 438829، أو إرسال رمزهم البرٌدي إلى vaccines.govٌمكن لآلباء واألوصٌاء زٌارة . الفئة العمرٌة

بٌونتك لمرض -تؤكد من أن مقدم الخدمة ٌقدم لقاح فاٌزر.  للعثور على المواقع القرٌبة منهم0233-232-800-1
(COVID-19) ألن لقاحات مرض ،(COVID-19) األخرى ؼٌر مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرٌة.     

      
للوالدٌن واألوصٌاء للحصول على معلومات جدٌدة واألسئلة واألجوبة الشائعة والموارد  اإللكترونً الموقعتفضلوا بزٌارة 

    . المصممة خصًٌصا لوالدي وأوصٌاء هذه الفئة العمرٌة
      

ٌؤتً التوزٌع الجؽرافً .  منهم سلسلة لقاحهم1,120 من سكان نٌوٌورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل 1,424باألمس، تلقى 
   :لسكان نٌوٌورك الذٌن تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما ٌلً

  

 موقع حسب اإلقلٌمٌة التطعٌم بٌانات
            المزود

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

  المنطقة
 التراكمً 
  اإلجمالً

 24الـزٌادة الحاالت خالل 
  ساعة الماضٌة

 التراكمً 
  اإلجمالً

 24 زٌادة الحاالت خالل ال
      ساعة الماضٌة

Capital Region  972,658  56  893,313  35      
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Central New 
York  

652,079  41  605,215  32  
    

Finger Lakes  874,015  44  813,132  55      

Long Island  2,216,292  268  1,979,477  211      

Mid-Hudson  1,732,994  203  1,527,856  159      

Mohawk Valley  328,425  13  306,545  18      

New York City  8,158,471  686  7,242,214  542      

North Country  308,601  13  279,963  11      

Southern Tier  448,539  32  410,412  15      

Western New 
York  

965,888  68  891,311  42  
    

      1,120  14,949,438  1,424  16,657,962  الوالٌة مستوى على

              

            اإلضافٌة/المعززة الجرعات

  المنطقة
 التراكمً 
  اإلجمالً

 24 زٌادة الحاالت خالل ال
  ساعة الماضٌة

 7الزٌادة خالل آخر 
        أٌام

Capital Region  568,479  374  3,871        

Central New 
York  

381,583  216  2,001  
      

Finger Lakes  594,325  444  4,007        

Long Island  1,359,458  983  9,010        

Mid-Hudson  1,064,678  1,137  8,968        

Mohawk Valley  198,238  97  1,227        

New York City  3,501,913  2,072  25,877        

North Country  179,398  106  908        

Southern Tier  269,204  189  1,869        

Western New 
York  

632,621  318  3,707  
      

        61,445  5,936  8,749,897  الوالٌة مستوى على

              

  
(. COVID-19) الطالع سكان نٌوٌورك على مستجدات توزٌع لقاح مرض (COVID-19) مرض لقاح تتبع لوحةتتوفر 

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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