
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  3/8/2022 :للنشر فوًرا

 

 

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

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

  
   حالة وفاة على مستوى الوالية تم اإلبالغ عنها أمس20

     
   

، سٌتم تحدٌث بٌانات اللقاح أسبوعًٌا ٌوم الجمعة لتتماشى مع الجدول 2022حزٌران / ٌونٌو24اعتباًرا من :  مالحظة
للحصول على معلومات . (CDC)الزمنً المحدث لتحدٌث البٌانات الخاص بمراكز السٌطرة على األمراض والوقاٌة منها 

 Centers for Disease Control and)المقدمة مراكز  (COVID-19)إضافٌة حول بٌانات التطعٌم ضد مرض 
Prevention, CDC) ، راجعhttps://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-

total-admin-rate-total .  
  

بتحدٌث  (CDC)بٌنما ٌقوم  (CDC)ٌتم تأخٌر التحدٌثات على ملفات بٌانات الوفاة التراكمٌة الخاصة بمراكز : مالحظة
خالل هذا الوقت، ستستمر حصٌلة . (CDC)ٌجب توجٌه أي أسئلة حول هذا إلى مركز السٌطرة على األمراض .  نظامه

  . كالمعتاد (HERDS)الوفٌات والوفٌات الٌومٌة الجدٌدة المبلػ عنها من خالل نظام بٌانات االستجابة اإللكترونٌة الصحٌة 
   

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

بٌنما نواصل االستعداد ألي زٌادات المحتملة فً الخرٌؾ، تأكد من استخدام األدوات التً تساعد فً  "قالت الحاكمة هوكول،
اللقاح والجرعة المعززة هما أفضل األدوات المتاحة لدٌنا لمنع الدخول إلى ." "وعالجه (COVID-19)الحماٌة من مرض 

، وأنا أشجع أولئك الذٌن لم ٌواكبوا لقاحهم والجرعات المعززة (COVID-19)المستشفٌات بحالة خطٌرة بسبب مرض 
اخضع للفحص إذا شعرت بالمرض وإذا كانت نتٌجة االختبار إٌجابٌة فتحدث إلى طبٌبك بشأن العالج . للتحرك فوًرا

  ." المحتمل
   

  : تم تلخٌص بٌانات الٌوم بإٌجاز أدناه
  

  38.31-  ألؾ 100الحاالت لكل  

  31.21-  ألؾ حالة 100 أيام لكل 7متوسط الحاالت الجديدة على مدار  

  83,549- نتائج االختبار المبلػ عنها  

  7,487- إجمالي حاالت اإلصابة  

 8.50 - نسبة الحاالت اإليجابية**%  

  8.59 -  أيام7نسبة متوسط الحاالت اإليجايبة لفترة%  

 (1 )-2,697 - المرضى بالمستشفيات  

  437- المرضى المدخلون حديثًا  

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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7becc0d3972a4cfda8a408da7579f3ad%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951463900351999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0q7F3ZnpBBfRkCO6UOpih9PtY7jk2o%2B8JD4nCPWF21w%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7becc0d3972a4cfda8a408da7579f3ad%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951463900351999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0q7F3ZnpBBfRkCO6UOpih9PtY7jk2o%2B8JD4nCPWF21w%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7becc0d3972a4cfda8a408da7579f3ad%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951463900351999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0q7F3ZnpBBfRkCO6UOpih9PtY7jk2o%2B8JD4nCPWF21w%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7becc0d3972a4cfda8a408da7579f3ad%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951463900351999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0q7F3ZnpBBfRkCO6UOpih9PtY7jk2o%2B8JD4nCPWF21w%3D&reserved=0


 

 

 (1 )+249 - المرضى في وحدة العناية المركزة  

 (1 )+85 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس  

 (389 )+327,273 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى  

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

  إجمالي الوفيات التي أبلؽت عنها مرافق الرعاية الصحية من خاللHERDS - 57,133  

   
 Department of)بسبب التؽٌٌر فً سٌاسة اإلبالغ عن نتائج االختبار من قبل إدارة الصحة والخدمات اإلنسانٌة ** 

Health and Human Services, HHS)  الفدرالٌة وعدة عوامل أخرى، فإن المقٌاس األكثر موثوقٌة لقٌاس تأثٌر
 .ولٌس النسبة المئوٌة لحاالت اإلصابة - 100,000الفٌروس على المجتمع هو بٌانات حاالت اإلصابة لكل 

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

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

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

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

سٌستمر اإلبالغ عن اختبارات المستضدات اإلٌجابٌة إلى والٌة نٌوٌورك وسٌستمر اإلبالغ عن . المبلػ عنها فً المختبر فقط
.  ألؾ لتشمل اختبارات تفاعل البولٌمٌراز المتسلسل واختبارات المستضد100حاالت اإلصابة الٌومٌة الجدٌدة والحاالت لكل 

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

  

  إجمالي الوفيات التي أبلؽت عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها(CDC) - 72,847  

  
 إلى نٌوٌورك ومدٌنة نٌوٌورك فً الصحة وزارة عنها أبلؽت التً هذه COVID-19 لـ المؤقتة الوفاة شهادة بٌانات تتضمن
 رعاٌة ومرافق المسنٌن رعاٌة ودور المستشفٌات ذلك فً بما مكان، أي فً توفوا الذٌن أولئك األمراض على السٌطرة مركز

  .األماكن من وؼٌرها المنازل فً البالؽٌن
   

 :  أٌام7 ألؾ من السكان فً كل منطقة خالل 100فٌما ٌلً متوسط نسبة حاالت اإلصابة لكل 
  

   المنطقة
 تموز/يوليو 31 األحد،

2022  
 آب/أؼسطس 1 االثنين

2022  
 آب/أؼسطس 2 الثالثاء،

2022  

Capital Region   21.33  21.07  20.98  

Central New 
York   17.30  17.22  18.11  

Finger Lakes   13.98  13.59  13.54  

Long Island   39.22  38.04  37.18  

Mid-Hudson   30.94  30.72  30.75  

Mohawk 
Valley   16.51  17.19  18.72  

New York City   39.37  38.98  39.42  

North Country   14.87  15.24  14.63  



 

 

Southern Tier   18.08  18.12  18.26  

Western New 
York   16.76  16.22  15.97  

  31.21  31.10  31.53   على مستوى الوالية

   
  **: أٌام والمبلػ عنها خالل األٌام الثالثة الماضٌة كما ٌل7ًمتوسط نسبة نتائج االختبارات اإلٌجابٌة لكل منطقة على مدار 

   

  
    

  المنطقة

 31 األحد،
 تموز/يوليو

2022  

 1 االثنين
 آب/أؼسطس

2022  

 2 الثالثاء،
 آب/أؼسطس

2022      
               

Capital 
Region  10.35%  10.39%  10.43%                     

Central 
New York  8.34%  8.22%  8.63%                     

Finger 
Lakes  7.73%  7.73%  7.63%                     

Long 
Island  9.86%  9.74%  9.65%                     

Mid-
Hudson  9.09%  9.32%  8.86%                     

Mohawk 
Valley  9.70%  9.74%  10.35%                     

New York 
City  8.15%  8.06%  8.04%                     

North 
Country  8.04%  8.19%  8.21%                     

Southern 
Tier  8.03%  7.99%  8.21%                     

Western 
New York  11.37%  11.11%  11.35%                     

 مستوى على
  %8.59  %8.64  %8.69  الوالية

    
               

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

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

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

   

  
    

 مدينة في الحي
  نيويورك

 31 األحد،
 تموز/يوليو

2022  

 1 االثنين
 آب/أؼسطس

2022  

 2 الثالثاء،
 آب/أؼسطس

2022      
               



 

 

Bronx  9.32%  9.20%  9.13%      
               

Kings  7.34%  7.28%  7.32%      
               

New York  7.07%  7.05%  6.91%      
               

Queens  9.47%  9.33%  9.38%      
               

Richmond  8.42%  8.31%  8.35%      
               

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

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

فً والٌة نٌوٌورك  (COVID-19) شخًصا من سكان نٌوٌورك بمرض 7,487باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
  : شخًصا وكان التوزٌع الجؽرافً كما ٌل5,787,267ًلٌصل إجمالً عدد المصابٌن إلى 

   

  
    

        الجديدة اإلصابة حاالت  اإلصابة حاالت إجمالي  المقاطعة
               

Albany                             69,596                                     92        
               

Allegany                              9,758                                      4        
               

Broome                             51,997                                     42        
               

Cattarau
gus                             17,175                                     16                       

Cayuga                             18,150                                     11        
               

Chautau
qua                             26,367                                     21                       

Chemun
g                             23,782                                     14                       

Chenang
o                             10,445                                      8                       

Clinton                             19,661                                     12        
               

Columbi
a                             11,917                                      5                       

Cortland                             11,872                                     15        
               

Delawar
e                              8,983                                      8                       

Dutches
s                             73,743                                     73                       

Erie                            242,555                                   179        
               

Essex                              6,729                                      7        
               

Franklin                             10,697                                      6        
               

Fulton                             14,386                                     24        
               

Genesee                             15,060                                     10        
               

Greene                              9,750                                      6        
               

Hamilton                                975                                     -         
               

Herkimer                             15,655                                     17        
               

Jefferso                           23,076                                     19        
               



 

 

n  

Lewis                              6,656                                      2        
               

Livingsto
n                             12,991                                      5                       

Madison                             15,012                                     14        
               

Monroe                            173,404                                   111        
               

Montgo
mery                             13,356                                      7                       

Nassau                            476,054                                   581        
               

Niagara                             54,232                                     31        
               

NYC                          2,690,905  
                               

 4,282                       

Oneida                             61,490                                     55        
               

Ononda
ga                            128,061                                   118                       

Ontario                             23,044                                     25        
               

Orange                            121,227                                   152        
               

Orleans                              9,553                                      3        
               

Oswego                             30,202                                     33        
               

Otsego                             11,715                                     14        
               

Putnam                             27,438                                     31        
               

Renssel
aer                             37,082                                     33                       

Rocklan
d                            104,547                                   122                       

Saratoga                             54,530                                     54        
               

Schenec
tady                             38,759                                     40                       

Schohari
e                              5,761                                      9                       

Schuyler                              3,949                                      7        
               

Seneca                              6,728                                     -         
               

St. 
Lawrenc
e                             23,634                                     16        

               

Steuben                             22,600                                     24        
               

Suffolk                            491,298                                   603        
               

Sullivan                             21,075                                     29        
               

Tioga                             12,405                                     18        
               

Tompkin
s                             23,395                                     24                       

Ulster                             37,120                                     30        
               

Warren                             16,358                                     25        
               



 

 

Washing
ton                             13,882                                     11                       

Wayne                             19,503                                     14        
               

Westche
ster                            293,902                                   367                       

Wyomin
g                              9,151                                      5                       

Yates                              3,919                                      3        
               

   
 الذٌن تم COVID-19فٌما ٌلً البٌانات التً توضح عدد األفراد المقٌمٌن فً المستشفى الذٌن ثبتت إصابتهم بفٌروس 

  :COVID-19 وعدد األشخاص الذٌن تم قبولهم فً حاالت ؼٌر COVID-19إدخالهم بسبب مضاعفات 
   
  

  المنطقة

 مرضى
COVID-19 

 المستشفى في
  حاليًا

 دخولهم تم
 للمستشفيات

 COVID بسبب
 مضاعفات أو

COVID  

 دخولهم تم %
 بسبب للمستشفيات
COVID أو 
 مضاعفات
COVID  

 دخولهم تم
 حيث للمستشفيات

 تضمين يتم لم
COVID كأحد 

  الدخول أسباب

٪ تم دخولهم 
للمستشفيات حيث 

لم يتم تضمين 
COVID كأحد 

  أسباب الدخول

Capital 
Region  116  72  62.1%  44  37.9%  

Central 
New York  83  44  53.0%  39  47.0%  

Finger 
Lakes  195  47  24.1%  148  75.9%  

Long 
Island  459  203  44.2%  256  55.8%  

Mid-
Hudson  281  125  44.5%  156  55.5%  

Mohawk 
Valley  36  25  69.4%  11  30.6%  

New York 
City  1,337  533  39.9%  804  60.1%  

North 
Country  41  29  70.7%  12  29.3%  

Southern 
Tier  57  35  61.4%  22  38.6%  

Western 
New York  92  41  44.6%  51  55.4%  

 مستوى على
  %57.2  1,543  %42.8  1,154  2,697  الوالية

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

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7becc0d3972a4cfda8a408da7579f3ad%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951463900351999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mlSucVwyNE%2BvtKju3U%2FlPWCxE%2Fg88Qzz2TAyZBW11A8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7becc0d3972a4cfda8a408da7579f3ad%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951463900351999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mlSucVwyNE%2BvtKju3U%2FlPWCxE%2Fg88Qzz2TAyZBW11A8%3D&reserved=0


 

 

  
ٌأتً . 57,133، لٌصل اإلجمالً إلى (COVID-19) حالة وفاة جدٌدة بسبب مرض 20باألمس، تم اإلبالغ عن إجمالً 

   :التوزٌع الجؽرافً، حسب مقاطعة اإلقامة، كما ٌلً
  

  
    

  المقاطعة

 حاالت
 الوفاة

                 الجديدة

          
               

Bronx  2          
               

Kings  5          
               

Montgomery  1          
               

Nassau  2          
               

New York  1          
               

Onondaga  1          
               

Queens  3          
               

Richmond  1          
               

Rockland  1          
               

Suffolk  2          
               

Washington  1          
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