
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 8/ 12 للنشر فوًرا: 

 
 

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

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

  
  حالة وفاة على مستوى الوالية تم اإلبالغ عنها أمس 20

     
   

انات اللقاح أسبوعيًا كل يوم جمعة لتتماشى مع الجدول ، سيتم تحديث بي2022يونيو/حزيران  24مالحظة:  اعتباًرا من 
(. للحصول على معلومات  CDCالزمني المحدث لتحديث البيانات الخاص بمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )

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

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

  
"بينما نواصل مكافحة هذه الجائحة علينا أن نتذكر أن اللقاحات والجرعات المعززة واالختبار والعالج   قالت الحاكمة هوكول،

 هي أفضل األدوات لدينا للحفاظ على سالمة وصحة بعضنا البعض بينما نخطط لالستجابة للزيادات المحتملة في هذا الخريف. 
  مما هو متاح لهم والتحدث إلى أطبائهم لمناقشة خيارات العالج والتدابير الوقائية."أشجع سكان نيويورك على االستفادة 

   
 تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:  

  

  30.46 - ألف  100الحاالت لكل  •
  27.54 -ألف حالة  100أيام لكل   7متوسط الحاالت الجديدة على مدار  •
  93,089 -نتائج االختبار المبلغ عنها  •
  5,952 -إجمالي حاالت اإلصابة  •
  %**5.70 - نسبة حاالت اإلصابة •
  %7.08 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل  •
  (55-) 2,447 -  المرضى بالمستشفيات •
  398 -  حديثًا المرضى المدخلون •
  (2)+ 239 -المرضى في وحدة العناية المركزة   •
 (  6-) 81 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس •
 ( 417)+ 330,694 -  إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •
للطوارئ الصحية الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة  •

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

(HERDS )-  57,316  

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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331512937425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oAVhx0a7x8Ym9ZqE6pFV2K501VYXC%2F4xMll8S%2FTtVHU%3D&reserved=0


 

 

   
 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 )

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-19بار التي تستخدم اختبارات مستضدات مرافق االخت
( PCRسيتم حساب مقياس حاالت اإلصابة بالنسبة المئوية في والية نيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل )

رات المستضدات اإليجابية إلى والية نيويورك وسيستمر اإلبالغ عن  المبلغ عنها في المختبر فقط. سيستمر اإلبالغ عن اختبا
ألف لتشمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد.  100حاالت اإلصابة اليومية الجديدة والحاالت لكل 

األكثر موثوقية لقياس تأثير    بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات االختبار، فإن المقياس
  وليس النسبة المئوية لحاالت اإلصابة.  - 100,000الفيروس على المجتمع هو بيانات حاالت اإلصابة لكل 

  

  73,214 - (CDCإجمالي الوفيات التي تم أبلغ عنها وجمعتها ) •
  

 إلى نيويورك ومدينة نيويورك في الصحة وزارة عنها أبلغت التي  هذه COVID-19 لـ المؤقتة الوفاة شهادة  بيانات تتضمن
  رعاية ومرافق المسنين رعاية ودور المستشفيات  ذلك في بما  مكان،  أي  في توفوا الذين أولئك األمراض على السيطرة مركز

  األماكن. من  وغيرها المنازل في البالغين
  

يتم اآلن تحديث بيانات اللقاح أسبوعيًا في أيام الجمعة لتتماشى مع الجدول الزمني المحدث لتحديث البيانات الخاصة  مالحظة: 
(.  للحصول على معلومات إضافية حول بيانات التطعيم ضد مرض  CDCبمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ) 

(19-COVID ( المقدمة من )CDC راجع )-data-https://covid.cdc.gov/covid
total-rate-admin-total-cinations_vacctracker/#vac  . 

  

  39,906,213 -إجمالي جرعات اللقاح المعطاة  •

  75,952 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

  -عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •
93.1%  

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

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

 عاًما فأكثر ممن أكملوا جرعات  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
 %88.2 -( CDC) اللقاح حسب

ألقل  عاًما مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على ا 17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •
 % 85.0 -( CDCحسب )

عاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز   17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •
(CDC )- 74.6 % 

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

  %75.1 - نسبة إجمالي سكان نيويورك مَمن أكملوا سلسلة اللقاح •

  %91.7–( CDC) نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز •

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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331512937425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oAVhx0a7x8Ym9ZqE6pFV2K501VYXC%2F4xMll8S%2FTtVHU%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331512937425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oAVhx0a7x8Ym9ZqE6pFV2K501VYXC%2F4xMll8S%2FTtVHU%3D&reserved=0


 

 

 %78.3 –( CDC) سلة اللقاح حسبنسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سل •

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

  

  المنطقة
 9الثالثاء، 
  2022أغسطس/آب 

  10األربعاء، 
  2022أغسطس/آب 

  11الخميس، 
  2022أغسطس/آب 

Capital 
Region   19.78  19.53  19.83  

Central New 
York   19.71  19.09  18.72  

Finger Lakes   13.09  12.81  12.81  

Long Island   33.90  33.26  33.54  

Mid-Hudson   28.02  27.62  26.88  

Mohawk 
Valley   19.52  19.40  18.78  

New York 
City   35.84  34.32  33.55  

North Country   16.37  16.98  18.04  

Southern Tier   15.66  15.32  14.53  

Western New 
York   15.68  15.59  15.49  

على مستوى  
  27.54  27.94  28.79   الوالية

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

   

  المنطقة
أغسطس/آب   9الثالثاء، 

2022  
أغسطس/آب   10األربعاء، 

2022  
أغسطس/آب   11الخميس، 

2022      

Capital Region  9.86%  9.55%  9.48%      

Central New 
York  8.98%  8.83%  8.76%      

Finger Lakes  7.57%  7.51%  7.51%      

Long Island  9.38%  9.10%  8.96%      

Mid-Hudson  7.78%  6.73%  5.71%      

Mohawk Valley  10.57%  10.65%  10.54%      

New York City  7.29%  6.94%  6.46%      

North Country  9.38%  9.69%  10.55%      

Southern Tier  7.89%  7.28%  6.83%      

Western New 
York  10.83%  10.69%  10.58%      

      %7.08  %7.56  %7.98  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   7متوسط نسبة نتائج االختبارات اإليجابية لكل إقليم بمدينة نيويورك على مدار 

  هي كما يلي**:
   

 مدينة في الحي
  نيويورك

أغسطس/آب   9الثالثاء، 
2022  

أغسطس/آب   10األربعاء، 
2022  

أغسطس/آب   11الخميس، 
2022      

Bronx  8.44%  8.36%  8.29%      

Kings  5.78%  5.26%  4.56%      

New York  6.82%  6.66%  6.47%      

Queens  9.14%  8.89%  8.64%      

Richmond  8.11%  7.80%  7.57%      

   
** 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-19خص من سكان نيويورك بمرض )ش 5,952باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
  شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي: 5,839,344ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 

   

          

                                      الجديدة  اإلصابة حاالت  اإلصابة حاالت إجمالي  المقاطعة

Albany  70,186  69                                      

Allegany  9,799  3                                      

Broome  52,248  31                                      

Cattaraugus  17,313  16                                      

Cayuga  18,238  9                                      

Chautauqua  26,549  21                                      

Chemung  23,908  15                                      

Chenango  10,509  7                                      

Clinton  19,813  27                                      

Columbia  12,024  15                                      

Cortland  11,953  6                                      

Delaware  9,045  4                                      

Dutchess  74,447  79                                      

Erie  243,953  187                                      

Essex  6,780  5                                      

Franklin  10,760  8                                      

Fulton  14,517  18                                      

Genesee  15,102  2                                      

Greene  9,802  5                                      

Hamilton  983  -                                      

Herkimer  15,777  16                                      



 

 

Jefferson  23,261  33                                      

Lewis  6,692  7                                      

Livingston  13,057  12                                      

Madison  15,100  11                                      

Monroe  174,343  110                                      

Montgomery  13,436  6                                      

Nassau  480,582  551                                      

Niagara  54,527  36                                      

NYC  2,718,484  2,952                                      

Oneida  61,874  41                                      

Onondaga  128,920  97                                      

Ontario  23,206  31                                      

Orange  122,354  135                                      

Orleans  9,587  4                                      

Oswego  30,444  17                                      

Otsego  11,817  14                                      

Putnam  27,669  22                                      

Rensselaer  37,410  34                                      

Rockland  105,476  117                                      

Saratoga  54,944  86                                      

Schenectady  39,048  38                                      

Schoharie  5,810  2                                      

Schuyler  3,963  3                                      

Seneca  6,771  6                                      

St. Lawrence  23,815  20                                      

Steuben  22,744  14                                      

Suffolk  495,822  605                                      

Sullivan  21,310  30                                      

Tioga  12,480  10                                      

Tompkins  23,579  20                                      

Ulster  37,473  43                                      

Warren  16,519  19                                      

Washington  13,991  10                                      

Wayne  19,631  14                                      

Westchester  296,357  250                                      

Wyoming  9,200  8                                      

Yates  3,942  1                                      

   
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

 في (19
  المستشفى

  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

  دخولهم تم ٪
  حيث للمستشفيات

 تضمين يتم لم
COVID  كأحد 

  الدخول أسباب

Capital 
Region  96  59  61.5%  37  38.5%  

Central 
New York  74  40  54.1%  34  45.9%  

Finger 
Lakes  166  48  28.9%  118  71.1%  

Long 
Island  453  214  47.2%  239  52.8%  

Mid-
Hudson  263  108  41.1%  155  58.9%  

Mohawk 
Valley  38  17  44.7%  21  55.3%  

New York 
City  1,184  487  41.1%  697  58.9%  

North 
Country  35  18  51.4%  17  48.6%  

Southern 
Tier  47  24  51.1%  23  48.9%  

Western 
New York  91  43  47.3%  48  52.7%  

على مستوى  
  %56.8  1,389  %43.2  1,058  2,447  الوالية

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

  (.vny.go) الصحة إدارة | (COVID-19) فيروس  متحورات بياناتالمعلومات: )
  

. يأتي  57,316(، 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  2                                        

Cayuga  1                                        

Clinton  2                                        

Columbia  1                                        

Dutchess  1                                        

Erie  2                                        

Kings  1                                        

Livingston  1                                        

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%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331513093135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MShWE0Wj6oRIs%2BVyiRuBcgjocEhpLbODKet%2FPJxSh0Q%3D&reserved=0


 

 

Madison  1                                        

New York  1                                        

Queens  1                                        

Richmond  2                                        

Suffolk  2                                        

Westchester  2                                        

Grand Total  20                                        

   

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 بالرقم   438829، أو إرسال رمزهم البريدي إلى  vaccines.gov الفئة العمرية. يمكن لآلباء واألوصياء زيارة

COVID-بيونتك ضد مرض )-للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن المزود يقدم لقاح فايزر  0233-232-800-1
19  .) 

  
ء للحصول على معلومات جديدة، واألسئلة واألجوبة المتكررة، والموارد المخصص لآلباء واألوصيا الموقع اإللكترونيتوجه إلى 

  المصممة خصيًصا آلباء وأوصياء هذه الفئة العمرية.
  

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

  بيانات التطعيم اإلقليمية حسب موقع المزود

  
عدد الذين تلقوا جرعة لقاح  

  واحدة على األقل
األشخاص الذين أكملوا 

  سلسلة اللقاح

   المنطقة
 التراكمي 
  اإلجمالي

 التراكمي 
  اإلجمالي

Capital 
Region  

980,092  897,397  

Central New 
York  

656,566  607,656  

Finger Lakes  882,428  817,358  

Long Island  2,236,130  1,992,401  

Mid-Hudson  1,753,613  1,538,305  

Mohawk 
Valley  

330,589  308,010  

New York City  8,234,956  7,292,254  

North Country  310,760  281,102  

Southern Tier  452,954  413,017  

Western New 
York  

974,684  896,023  

  15,043,523  16,812,772  على مستوى الوالية

         

      الجرعات المعززة/اإلضافية

   المنطقة
 التراكمي 
  أيام 7 الزيادة خالل آخر  اإلجمالي

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2Fsearch&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331513093135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W6PpS3tFZhSIlf8ND9IX0MqSFvafevMLTzX0PsyCxmk%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331513093135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j7ub1%2BX2B55kTnD91u%2Fs0GZAdeAP0Yzpc8fxWqjkFjk%3D&reserved=0


 

 

Capital 
Region  

592,640  2,161  

Central New 
York  

397,274  1,713  

Finger Lakes  620,821  2,741  

Long Island  1,419,286  5,491  

Mid-Hudson  1,119,456  4,940  

Mohawk 
Valley  

207,043  949  

New York City  3,670,302  16,938  

North Country  186,501  731  

Southern Tier  281,874  1,406  

Western New 
York  

659,261  2,801  

  39,871  9,154,458  على مستوى الوالية

  
  

(. تطلب إدارة COVID-19ض )نيويورك على توزيع لقاح مر  إلطالع سكان (COVID-19لوحة تتبع لقاح مرض ) تتوفر 
 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 )NYSIISعنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من ) تختلف البيانات الُمبلغ

عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كال الرقمين في المنشور 
  أعاله.

  
  
  

###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331513093135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6YhzWQ3oDNSejzJ48OI2F9te0FLgEvgny25iPKZps0Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331513093135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZIDe9bzorhtFmPok%2BrbE8Yi05m4lB53oKOyl6fl5lvY%3D&reserved=0
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