
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   15/ 2022/7 للنشر فوًرا:

 
 

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

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

    
  حالة وفاة على مستوى الوالية تم اإلبالغ عنها أمس 20

    
  

، سيتم تحديث بيانات اللقاح أسبوعيًا يوم الجمعة لتتماشى مع الجدول الزمني  2022يونيو/حزيران  24اعتباًرا من  مالحظة: 
(. للحصول على معلومات إضافية CDCالمحدث لتحديث البيانات الخاص بمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )

 Centers for Disease Control andكز )( المقدمة مراCOVID-19حول بيانات التطعيم ضد مرض )
Prevention, CDC راجع ،)-tracker/#vaccinations_vacc-data-https://covid.cdc.gov/covid

total-rate-admin-total.   
  

( بتحديث  CDC(  بينما يقوم )CDCيتم تأخير التحديثات على ملفات بيانات الوفاة التراكمية الخاصة بمراكز )مالحظة: 
(. خالل هذا الوقت سيستمر إجمالي  CDCنظامه.  يجب توجيه أي أسئلة حول هذا إلى مركز السيطرة على األمراض )

  ( كالمعتاد.HERDSالوفيات والوفيات اليومية الجديدة المبلغ عنها من خالل )

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

  
(، ولكن مع  COVID-19"لقد عمل سكان نيويورك بجد للحفاظ على بعضهم البعض في مأمن من )قالت الحاكمة هوكول، 

حافظوا على مواكبة لقاحاتكم   انتشار المتحورات الجديدة في جميع أنحاء الوالية يجب أن نظل يقظين في استخدام األدوات.
والجرعات المعززة، وتحدثوا إلى طبيب أطفالكم حول تطعيمهم بأسرع ما يمكن. إذا كنت ستسافر أو إذا كنت تشعر بأنك لست 

  حص وإذا كنت مصاباً، فاستشر طبيبك بخصوص خيارات العالج."على ما يرام فقم بإجراء ف
  

  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه: 

  41.44 - ألف   100الحاالت لكل  •

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

  88,497 - نتائج االختبارات المبلغ عنها  •

  8,098  -إجمالي حاالت اإلصابة  •

  %**8.53 -  نسبة الحاالت اإليجابية •

  %8.99  - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار  •

  (2-)  2,458  - المرضى بالمستشفيات  •

  437 -المرضى المدخلون حديثًا  •

  - (4+) 237  المرضى في وحدة العناية المركزة •

  (9)+ 79  - ولون بأنابيب تنفسالمرضى في وحدة العناية المركزة الموص •

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%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087680868574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9PreUJYOUNnLJ40VU0JZmetFodbMvEkHst%2BMO7Qq1DE%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%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087680868574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9PreUJYOUNnLJ40VU0JZmetFodbMvEkHst%2BMO7Qq1DE%3D&reserved=0


 

 

 416+) 320,449)  -ىإجمالي حاالت الخروج من المستشف •

الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة للطوارئ الصحية   •
(HERDS )- 20  

اإللكترونية الصحية    إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة •
(HERDS) - 56,760  

  
 Department of** بسبب التغيير في سياسة اإلبالغ عن نتائج االختبار من قبل إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية )

Health and Human Services, HHS  الفدرالية وعدة عوامل أخرى، فإن المقياس األكثر موثوقية لقياس تأثير )
 وليس النسبة المئوية لحاالت اإلصابة.  - 100,000الفيروس على المجتمع هو بيانات حاالت اإلصابة لكل 

 
( والذي NYS DOHيعد نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في والية نيويورك )

لبالغين  يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم اإلبالغ عنها من قِبل المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية ا
 فقط. 

 
 Department ofأبريل، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية ) 4اعتباًرا من يوم االثنين،  مالحظة مهمة:

Health and Human Services, HHS تطلب من مرافق االختبار التي تستخدم اختبارات مستضدات )COVID-
نتيجة لذلك، سيتم حساب مقياس حاالت اإلصابة بالنسبة المئوية في والية  السريعة اإلبالغ عن نتائج حاالت اإلصابة. 19

( المبلغ عنها في المختبر فقط. سيستمر اإلبالغ عن اختبارات  PCRنيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل )
ألف   100ة الجديدة والحاالت لكل المستضدات اإليجابية إلى والية نيويورك وسيستمر اإلبالغ عن حاالت اإلصابة اليومي

لتشمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد. بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات 
في ممارسات االختبار، فإن المقياس األكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حاالت اإلصابة لكل  

  وليس النسبة المئوية لحاالت اإلصابة. -  100,000

  72,417 - (CDCإجمالي الوفيات التي تم أبلغ عنها وجمعتها مراكز ) •

  
 ومدينة نيويورك في الصحة وزارة عنها  أبلغت التي هذه (COVID-19) لمرض اليومية المؤقتة الوفاة شهادة بيانات تتضمن

  المسنين رعاية ودور المستشفيات ذلك في بما  مكان، أي في  توفوا الذين أولئك األمراض  على  السيطرة  مركز إلى نيويورك
  األماكن. من وغيرها  المنازل في  البالغين رعاية ومرافق

  
عيًا في أيام الجمعة لتتماشى مع الجدول الزمني المحدث لتحديث البيانات الخاصة  مالحظة: يتم اآلن تحديث بيانات اللقاح أسبو

(. للحصول على معلومات إضافية حول بيانات التطعيم ضد مرض CDCبمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )
(19-COVID( المقدمة من مراكز )CDC راجع )-data-dhttps://covid.cdc.gov/covi

total-rate-admin-total-tracker/#vaccinations_vacc.  

  39,531,669 -إجمالي جرعات اللقاح المعطاة  •

  18,490 -ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

  91,137 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

  %92.9 - األقل  على واحدة لقاح جرعة تلقوا مَمن فأكثر عاًما  18 أعمارهم تبلغ الذين نيويورك سكان نسبة •

  %84.3 - اللقاح سلسلة أكملوا ممن فأكثر عاًما  18 أعمارهم تبلغ الذين نيويورك سكان نسبة •

  لمراكز وفقًا  األقل  على واحدة لقاح جرعة تلقوا مَمن فأكثر عاًما  18 أعمارهم تبلغ الذين نيويورك سكان نسبة •
  95.0% -(CDC) منها  والوقاية األمراض على السيطرة

  % 87.9 - (CDC) اللقاح سلسلة أكملوا َممن فأكثر  عاًما  18 أعمارهم تبلغ الذين نيويورك لسكان المئوية النسبة •

عاًما مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل حسب  17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •
(CDC )- 84.6%  

  74.3%-( CDCلوا سلسلة اللقاح حسب )عاًما مَمن أكم 17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •

  %82.6 -نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  •

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%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087680868574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hy6HRlIZoyTxY3V64ykHSw3A1TGJqYx5PYKyexJp2oI%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%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087680868574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hy6HRlIZoyTxY3V64ykHSw3A1TGJqYx5PYKyexJp2oI%3D&reserved=0


 

 

  %74.8 - اللقاح سلسلة أكملوا ممن نيويورك سكان إجمالي نسبة •

نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية  •
 CDC) - %91.3)منها 

 (:CDC) منها  والوقاية األمراض على السيطرة لمراكز  وفقًا  اللقاح سلسلة أكملوا ممن نيويورك سكان إجمالي نسبة •
77.9%  

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

  المنطقة
  12 الثالثاء
  2022 يوليو/تموز

  13 األربعاء،
  2022 يوليو/تموز

  14 الخميس،
  2022 يوليو/تموز

Capital 
Region  18.36  20.30  20.84  

Central New 
York  13.45  13.87  14.52  

Finger Lakes  11.46  12.31  12.12  

Long Island  44.77  46.44  45.13  

Mid-Hudson  32.19  32.15  31.44  

Mohawk 
Valley  12.69  12.57  12.86  

New York City  48.09  49.89  51.09  

North Country  13.98  15.24  15.45  

Southern Tier  14.60  14.15  13.54  

Western New 
York  13.20  14.08  14.39  

على مستوى  
  36.84  36.54  35.28  الوالية

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

  

      

  المنطقة
  يوليو/تموز 12 الثالثاء

2022  
  يوليو/تموز  13 األربعاء،

2022  
  يوليو/تموز 14 الخميس،

2022      
               

Capital Region  8.89%  9.17%  9.45%                     

Central New 
York  6.66%  6.56%  6.65%      

               

Finger Lakes  6.51%  6.78%  6.72%                     

Long Island  10.53%  10.49%  10.32%                     

Mid-Hudson  8.89%  8.86%  8.55%                     

Mohawk Valley  6.78%  6.88%  7.27%                     

New York City  9.45%  9.14%  9.07%                     

North Country  7.54%  8.01%  8.21%                     

Southern Tier  6.36%  6.70%  6.60%                     



 

 

Western New 
York  9.40%  9.87%  9.82%      

               

                     %8.99  %9.08  %9.21  الوالية  مستوى على

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

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

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

  

  مدينة في الحي
  نيويورك

  يوليو/تموز 12 الثالثاء
2022  

  يوليو/تموز  13 األربعاء،
2022  

  يوليو/تموز 14 الخميس،
2022      

Bronx  9.54%  9.13%  8.98%      

Kings  8.63%  8.53%  8.37%      

New York  8.83%  8.22%  8.07%      

Queens  10.88%  10.77%  10.94%      

Richmond  10.24%  9.45%  9.44%      

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

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

( في والية نيويورك  COVID-19ًصا من سكان نيويورك بمرض )شخ  8,098باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
  يلي: كما  الجغرافي التوزيع يأتي شخص.  .5,664,659ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 

  

   حاالت اإلصابة الجديدة   إجمالي حاالت اإلصابة   المقاطعة

Albany                             68,347                                     85  

Allegany                              9,681                                      5  

Broome                             51,353                                     24  

Cattaraugus                             16,983                                     11  

Cayuga                             17,956                                     17  

Chautauqua                             26,045                                     18  

Chemung                             23,556                                      8  

Chenango                             10,342                                      2  

Clinton                             19,378                                     18  

Columbia                             11,709                                      5  

Cortland                             11,736                                      4  

Delaware                              8,840                                      6  

Dutchess                             72,304                                     77  

Erie                            239,589                                   190  

Essex                              6,615                                      7  

Franklin                             10,566                                      9  

Fulton                             14,204                                     13  

Genesee                             14,955                                      8  



 

 

Greene                              9,618                                     15  

Hamilton                                967                                     -   

Herkimer                             15,442                                      9  

Jefferson                             22,736                                     19  

Lewis                              6,623                                      3  

Livingston                             12,852                                      5  

Madison                             14,844                                     10  

Monroe                            171,480                                   115  

Montgomery                             13,173                                      7  

Nassau                            464,997                                   733  

Niagara                             53,637                                     40  

NYC                          2,622,235                                  4,760  

Oneida                             60,879                                     30  

Onondaga                            126,406                                   100  

Ontario                             22,727                                     14  

Orange                            118,774                                   128  

Orleans                              9,477                                      6  

Oswego                             29,842                                     12  

Otsego                             11,489                                     15  

Putnam                             26,953                                     30  

Rensselaer                             36,429                                     33  

Rockland                            102,527                                   130  

Saratoga                             53,643                                     54  

Schenectady                             38,102                                     47  

Schoharie                              5,668                                     11  

Schuyler                              3,905                                     -   

Seneca                              6,655                                      7  

St. Lawrence                             23,339                                     19  

Steuben                             22,335                                     15  

Suffolk                            480,702                                   693  

Sullivan                             20,674                                     16  

Tioga                             12,255                                      8  

Tompkins                             22,939                                     24  

Ulster                             36,474                                     31  

Warren                             16,043                                     29  

Washington                             13,704                                     14  

Wayne                             19,273                                      7  

Westchester                            287,770                                   397  

Wyoming                              9,035                                      2  

Yates                              3,877   3                                     

  



 

 

  إدخالهم تم الذين COVID-19 بفيروس إصابتهم ثبتت الذين المستشفى في المقيمين  األفراد عدد توضح التي البيانات يلي فيما 
  :COVID-19 غير حاالت في قبولهم  تم الذين األشخاص وعدد COVID-19 مضاعفات بسبب

  

  المنطقة

  مرضى
(-COVID

  في (19
 المستشفى

  حاليًا

  دخولهم تم
  للمستشفيات 

 COVID بسبب 
 مضاعفات  أو
 COVID 

  دخولهم تم % 
  للمستشفيات 

 COVID بسبب 
 مضاعفات  أو
 COVID 

  دخولهم تم
 حيث  للمستشفيات 

  تضمين  يتم لم
COVID كأحد 

  الدخول أسباب 

  دخولهم تم ٪
 حيث  للمستشفيات 

  تضمين  يتم لم
COVID كأحد 

  الدخول أسباب 

Capital 
Region  93  53  57.0%  40  43.0%  

Central 
New York  47  29  61.7%  18  38.3%  

Finger 
Lakes  193  61  31.6%  132  68.4%  

Long 
Island  483  203  42.0%  280  58.0%  

Mid-
Hudson  261  97  37.2%  164  62.8%  

Mohawk 
Valley  28  13  46.4%  15  53.6%  

New York 
City  1,171  472  40.3%  699  59.7%  

North 
Country  35  25  71.4%  10  28.6%  

Southern 
Tier  47  21  44.7%  26  55.3%  

Western 
New York  100  43  43.0%  57  57.0%  

  مستوى على
  %58.6  1,441  %41.4  1,017  2,458  الوالية

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

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

  
. يأتي 56,760(، ليصل اإلجمالي إلى COVID-19حالة وفاة جديدة بسبب مرض ) 20باألمس، تم اإلبالغ عن إجمالي 

   التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:

      

                                          الجديدة الوفاة حاالت   المقاطعة

Bronx  1                         

Cayuga  1                         

Cortland  1                         

Kings  2                         

Monroe  4                         

Nassau  1                         

New York  1                         

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%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087681024787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UuZeIRCKsa4hn8DJW9NAs7kbWV8Qc%2FsqnCrGbcnC0Fo%3D&reserved=0


 

 

Queens  3                         

Schenectady  1                         

Suffolk  2                         

Ulster  1                         

Westchester  2                         

  
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  438829, ، أو إرسال الرمز البريدي الخاص بهم إلى vaccines.govالفئة العمرية. يمكن لآلباء واألوصياء زيارة 

بيونتك ضد  -للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن المزود يقدم لقاح فايزر 1-800-232-0233االتصال بالرقم 
  ( األخرى غير مصرح بها لهذه الفئة العمرية.COVID-19( حيث أن لقاحات مرض )COVID-19مرض )

  
  والموارد المتكررة، واألجوبة واألسئلة جديدة، معلومات على للحصول واألوصياء لآلباء اإللكتروني الموقعجه إلى تو

  العمرية. الفئة هذه من واألوصياء لآلباء خصيًصا  المصممة
  

  يأتي التوزيع الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:
  

        دالمزو موقع حسب  اإلقليمية التطعيم بيانات 

   اللقاح سلسلة أكملوا الذين األشخاص  

  المنطقة
 التراكمي  
  اإلجمالي

 التراكمي  
      اإلجمالي

Capital Region  976,123  894,662      

Central New York  653,988  606,108      

Finger Lakes  878,204  814,448      

Long Island  2,225,489  1,984,669      

Mid-Hudson  1,743,200  1,530,965      

Mohawk Valley  329,293  307,106      

New York City  8,182,126  7,263,139      

North Country  309,556  280,405      

Southern Tier  450,929  411,547      

Western New York  970,349  892,700      

      14,985,749  16,719,257  الوالية مستوى على

          

        المعززة/اإلضافية الجرعات 

  المنطقة
 التراكمي  
      أيام  7 الزيادة خالل آخر  اإلجمالي

Capital Region  579,548  3,282      

Central New York  387,710  1,890      

Finger Lakes  605,589  3,657      

Long Island  1,386,073  8,461      

Mid-Hudson  1,089,763  7,486      

Mohawk Valley  201,905  1,162      
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New York City  3,578,901  23,278      

North Country  182,365  953      

Southern Tier  274,477  1,783      

Western New York  643,258  3,435      

      55,387  8,929,589  الوالية مستوى على

  
(. تطلب إدارة  COVID-19رك على توزيع لقاح مرض )إلطالع سكان نيويو (COVID-19) مرض لقاح تتبع لوحةتتوفر 

 24( في غضون COVID-19الصحة 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 الوالية.  

( اختالفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ CIR( و )NYSIISتلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من )تخ 
عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كال الرقمين في المنشور 

  أعاله.
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