
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/7/2022 للنشر فوًرا:

 
 

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

(: اللقاحات والجرعات  COVID-19الحاكمة تشجع سكان نيويورك على االستمرار في استخدام األدوات للوقاية من )
 المعززة والفحوصات والعالج 

  
خط   (، وأعلنت باألمس عنCOVID-19) للعالج من مرض اعلنت الحاكمة اليوم عن حملة التوعية العامة  حتى ال تنسى: 

  (COVID-19) ساخن للعالج من مرض 
  

  7/11إلى   7/9حالة وفاة على مستوى الوالية تم اإلبالغ عنها من  39
  
  

الجدول الزمني   ، سيتم تحديث بيانات اللقاح أسبوعيًا يوم الجمعة لتتماشى مع2022يونيو/حزيران  24اعتباًرا من  مالحظة:
(. للحصول على معلومات إضافية  CDCالمحدث لتحديث البيانات الخاص بمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )

https://covid.cdc.gov/covid-(، راجع CDC( المقدمة مراكز )COVID-19حول بيانات التطعيم ضد مرض )
total-rate-admin-total-tracker/#vaccinations_vacc-data .   

   
( من مرافق الرعاية الصحية مؤقتًا بسبب عطلة نهاية األسبوع من  HERDSمالحظة مهمة: تم إيقاف جمع بيانات نظام )

تقرير يوم االثنين. حيثما توضع مالحظة، تشمل   . تم تقديم البيانات من تلك األيام في 07/10/2022إلى  7/09/2022
. ونتيجًة لذلك، قد تظهر بعض البيانات  2022/07/11إلى  2022/07/09المجاميع ثالثة أيام من البيانات التراكمية من 

  أعلى من االتجاهات األخيرة. يتم تمييز البيانات المتأثرة بعالمة النجمة.
  

في وقت   (.COVID-19أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز بالوالية في مكافحة مرض )
ت العالج لألشخاص الذين ثبتت  حول خيارا حملة توعية عامة جديدةمبكر من هذا اليوم، أعلنت الحاكمة هوكول عن إطالق 

  ساخن مجاني جديد خط ويوم أمس، أعلنت الحاكمة هوكول عن إطالق  ( ولديهم أعراض.COVID-19إصابتهم بمرض )
  (، وال يوجد لديهم مقدم رعاية صحية.COVID-19لمن ثبتت إصابتهم بمرض )

  
(، ولكن مع استمرار انتشار المتحورات الجديدة، نظل  COVID-19"لقد أحرزنا تقدًما حقيقيًا في معركتنا ضد مرض )

"أشجع جميع سكان نيويورك على االستمرار في   قالت الحاكمة هوكول. حذرين في جهودنا المستمرة لحماية سكان نيويورك،"
حافظوا على مواكبة لقاحاتكم والجرعات   ( وعالجه.COVID-19استخدام األدوات التي نعرفها للوقاية من مرض )

لمعززة، واطلبوا مشورة طبيب أطفالكم حول تطعيمهم بأسرع ما يمكن. كونوا حذرين واخضعوا للفحص كثيًرا إذا كانت  ا
   لديكم أعراض وإذا كانت نتيجة الفحص إيجابية فالتزموا منازلكم وتحدثوا إلى طبيبكم حول خيارات العالج المتاحة."

  
   تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

  
  42.83 - ألف  100الحاالت لكل  •

  33.69 -ألف حالة  100أيام لكل   7متوسط الحاالت الجديدة على مدار  •

   64,259 - نتائج االختبارات المبلغ عنها •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-covid-19-treatment-public-awareness-campaign-educate-new-yorkers&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cb41710a17c2c4de933cb08da642e133c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932446336265477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R5MMatNXfmfoZLTkHAEnL%2BiFjb8lwPn0zpqqt6UPlMY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cb41710a17c2c4de933cb08da642e133c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932446336265477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n5mh23eXKCaHBmIDLFmR6gpu8M1rbYjngdNSD3xGxR0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cb41710a17c2c4de933cb08da642e133c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932446336265477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n5mh23eXKCaHBmIDLFmR6gpu8M1rbYjngdNSD3xGxR0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid.cdc.gov%2Fcovid-data-tracker%2F%23vaccinations_vacc-total-admin-rate-total&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cb41710a17c2c4de933cb08da642e133c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932446336265477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ItGnNP8CwAGcycp6gBgbRFgezcEUPh8LYkh70qa082A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid.cdc.gov%2Fcovid-data-tracker%2F%23vaccinations_vacc-total-admin-rate-total&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cb41710a17c2c4de933cb08da642e133c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932446336265477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ItGnNP8CwAGcycp6gBgbRFgezcEUPh8LYkh70qa082A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-covid-19-treatment-public-awareness-campaign-educate-new-yorkers&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cb41710a17c2c4de933cb08da642e133c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932446336265477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R5MMatNXfmfoZLTkHAEnL%2BiFjb8lwPn0zpqqt6UPlMY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cb41710a17c2c4de933cb08da642e133c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932446336265477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n5mh23eXKCaHBmIDLFmR6gpu8M1rbYjngdNSD3xGxR0%3D&reserved=0


 

 

  8,370 -إجمالي حاالت اإلصابة  •

   %**11.31 - نسبة حاالت اإلصابة •

 (  118)+ 2,384 -  المرضى بالمستشفيات •

  *961 - المرضى الُمدخلون حديثًا  •

  (9)+ 244 -المرضى في وحدة العناية المركزة   •

   ( 4-) 78 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس •

   (*759)+ 319,240 -  إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

 * HERDS - 39 الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام •

 * 56,715 -( HERDSحصيلة الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام ) •

  
** بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات االختبار، فإن المقياس األكثر موثوقية لقياس تأثير  

   وليس النسبة المئوية لحاالت اإلصابة.  - 100,000ة لكل الفيروس على المجتمع هو بيانات حاالت اإلصاب
  

( 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. 
  

( تطلب من  HHSأبريل، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية ) 4اعتباًرا من يوم االثنين،  مالحظة مهمة:
السريعة اإلبالغ عن نتائج حاالت اإلصابة. نتيجة لذلك،  COVID-19التي تستخدم اختبارات مستضدات   مرافق االختبار 

( PCRسيتم حساب مقياس حاالت اإلصابة بالنسبة المئوية في والية نيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل )
المستضدات اإليجابية إلى والية نيويورك وسيستمر اإلبالغ عن   المبلغ عنها في المختبر فقط. سيستمر اإلبالغ عن اختبارات

ألف لتشمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد.  100حاالت اإلصابة اليومية الجديدة والحاالت لكل 
كثر موثوقية لقياس تأثير  بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات االختبار، فإن المقياس األ

   وليس النسبة المئوية لحاالت اإلصابة.  - 100,000الفيروس على المجتمع هو بيانات حاالت اإلصابة لكل 
  

  72,271  -( CDCإجمالي الوفيات التي 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.

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

  

   المنطقة
يوليو/تموز   9السبت، 

2022  
يوليو/تموز   10األحد، 

2022  
 11االثنين، 
  2022يوليو/تموز 

Capital 
Region   15.01  16.16  17.18  

Central New 
York   10.92  11.46  12.08  

Finger Lakes   9.81  10.15  10.38  

Long Island   39.47  38.87  44.19  

Mid-Hudson   29.21  29.48  31.09  

Mohawk 
Valley   10.57  10.89  11.48  



 

 

New York City   40.41  40.96  45.71  

North Country   12.14  12.07  12.75  

Southern Tier   12.66  12.64  13.20  

Western New 
York   12.46  12.13  12.42  

على مستوى  
  33.69  30.53  30.26   الوالية

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

  

  2022يوليو/تموز  11االثنين،   2022يوليو/تموز  10األحد،   2022يوليو/تموز  9السبت،   المنطقة

Capital Region  8.75%  8.75%  9.00%  

Central New York  5.93%  6.26%  6.53%  

Finger Lakes  6.15%  6.21%  6.49%  

Long Island  10.77%  10.82%  10.85%  

Mid-Hudson  8.39%  8.33%  8.38%  

Mohawk Valley  6.47%  6.59%  6.68%  

New York City  9.47%  9.50%  9.57%  

North Country  7.36%  7.20%  7.57%  

Southern Tier  6.31%  6.33%  6.47%  

Western New York  9.54%  9.34%  9.77%  

  %9.27  %9.17  %9.15  على مستوى الوالية

  
** بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات االختبار، فإن المقياس األكثر موثوقية لقياس تأثير  

   وليس النسبة المئوية لحاالت اإلصابة.  - 100,000الفيروس على المجتمع هو بيانات حاالت اإلصابة لكل 
  

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

  

  2022يوليو/تموز  11االثنين،   2022يوليو/تموز  10األحد،   2022يوليو/تموز  9السبت،    الحي في مدينة نيويورك

Bronx  9.77%  9.80%  9.81%  

Kings  8.47%  8.51%  8.64%  

New York  8.94%  8.85%  8.82%  

Queens  11.01%  11.11%  11.19%  

Richmond  9.87%  10.00%  10.37%  

  
** بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات االختبار، فإن المقياس األكثر موثوقية لقياس تأثير  

   وليس النسبة المئوية لحاالت اإلصابة.  - 100,000الفيروس على المجتمع هو بيانات حاالت اإلصابة لكل 
  

( في والية نيويورك COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 8,370باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
   شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي: 5,641,149ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 

  



 

 

   حاالت اإلصابة الجديدة   إجمالي حاالت اإلصابة   المقاطعة

Albany  68,099  49  

Allegany  9,665  3  

Broome  51,278  21  

Cattaraugus  16,954  5  

Cayuga  17,914  14  

Chautauqua  25,979  15  

Chemung  23,518  8  

Chenango  10,325  7  

Clinton  19,313  8  

Columbia  11,677  11  

Cortland  11,716  4  

Delaware  8,823  8  

Dutchess  72,030  64  

Erie  239,062  105  

Essex  6,590  11  

Franklin  10,543  4  

Fulton  14,170  4  

Genesee  14,934  2  

Greene  9,590  4  

Hamilton  963  2  

Herkimer  15,414  3  

Jefferson  22,668  24  

Lewis  6,608  2  

Livingston  12,831  1  

Madison  14,820  4  

Monroe  171,147  69  

Montgomery  13,144  6  

Nassau  462,915  865  

Niagara  53,527  14  

NYC  2,608,362  5,164  

Oneida  60,792  25  

Onondaga  126,117  55  

Ontario  22,680  7  

Orange  118,423  98  

Orleans  9,461  6  

Oswego  29,793  19  

Otsego  11,452  8  

Putnam  26,861  29  

Rensselaer  36,310  23  



 

 

Rockland  102,201  112  

Saratoga  53,488  41  

Schenectady  37,992  20  

Schoharie  5,644  3  

Schuyler  3,901  2  

Seneca  6,638  6  

St. Lawrence  23,296  2  

Steuben  22,282  10  

Suffolk  478,832  941  

Sullivan  20,603  12  

Tioga  12,231  3  

Tompkins  22,865  20  

Ulster  36,369  32  

Warren  15,968  12  

Washington  13,671  3  

Wayne  19,232  7  

Westchester  286,573  368  

Wyoming  9,027  2  

Yates  3,868  3  

  
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 
  

  المنطقة

مرضى  
(COVID-19  )

في المستشفى  
   حاليًا

تم دخولهم  
للمستشفيات بسبب 

COVID  أو
  COVIDمضاعفات 

% تم دخولهم  
للمستشفيات بسبب 

COVID  أو
  COVIDمضاعفات 

تم دخولهم للمستشفيات  
حيث لم يتم تضمين 

COVID   كأحد أسباب
   الدخول

% أدخلوا للمستشفيات  
حيث لم يتم تضمين 

COVID   كأحد أسباب
   الدخول

Capital 
Region  102  59  57.8%  43  42.2%  

Central 
New York  48  25  52.1%  23  47.9%  

Finger 
Lakes  180  54  30.0%  126  70.0%  

Long 
Island  435  205  47.1%  230  52.9%  

Mid-
Hudson  249  88  35.3%  161  64.7%  

Mohawk 
Valley  30  14  46.7%  16  53.3%  

New York 
City  1,184  501  42.3%  683  57.7%  



 

 

North 
Country  30  13  43.3%  17  56.7%  

Southern 
Tier  43  15  34.9%  28  65.1%  

Western 
New York  83  36  43.4%  47  56.6%  

على مستوى  
  %57.6  1,374  %42.4  1,010  2,384   الوالية

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

   (.ny.gov( | إدارة الصحة )COVID-19بيانات متحورات فيروس )المعلومات: )
  

، ليصل COVID-19حالة وفاة جديدة بسبب مرض  39، تم اإلبالغ عن إجمالي 7/11إلى الثالثاء  7/09من السبت 
 . يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:  56,715اإلجمالي إلى 

  

           حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة

Allegany  1  

Bronx  3  

Dutchess  1  

Erie  3  

Franklin  1  

Kings  3  

Monroe  3  

Nassau  8  

New York  3  

Onondaga  2  

Queens  3  

Rensselaer  1  

Richmond  1  

Rockland  1  

Seneca  1  

Suffolk  2  

Westchester  2  

  39  العدد اإلجمالي

   
عاًما على    11-5يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 Federallyاالتصال بطبيب األطفال أو طبيب األسرة أو اإلدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا ) 
Qualified Health Centers, FQHCو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه ( أ

أو االتصال  438829، أو إرسال رمزهم البريدي إلى vaccines.govالفئة العمرية. يمكن لآلباء وأولياء األمور زيارة  
BioNTech -Pfizerبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح للعثور على المواقع القري 1-800-232- 0233بالرقم 

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

للوالدين واألوصياء للحصول على معلومات جديدة واألسئلة واألجوبة الشائعة والموارد   الموقع اإللكترونيتفضلوا بزيارة 
   المصممة خصيًصا لوالدي وأوصياء هذه الفئة العمرية.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cb41710a17c2c4de933cb08da642e133c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932446336265477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8NGDtMJu3VAkeeYz3RzbDeZCoVY8keuUV4J4R6Lg6UQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cb41710a17c2c4de933cb08da642e133c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932446336265477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BSPYvhtd1Y5juY%2BVdvCUEikPX3%2BhtcMpKiNh%2BpIbH9I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cb41710a17c2c4de933cb08da642e133c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932446336265477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uAVLQAbCz%2BaXvZVhf6waH9OntVmTb6yQDOYFYFAVvw0%3D&reserved=0
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