
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  14/9/2022 :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 أمس17

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

  
مع عودة المدارس، أحث سكان نٌوٌورك على أن ٌظلوا ٌقظٌن فً الحفاظ على أنفسهم وأحبائهم  "قالت الحاكمة هوكول،

لنخضع لالختبار قبل التجمعات أو السفر وإذا . لنستفد من اللقاح من خالل مواكبة الجرعات". "ومجتمعاتهم بصحة وأمان
  ."كانت نتٌجة االختبار إٌجابٌة فلنتحدث إلى طبٌب حول خٌارات العالج المحتملة

  
-من فاٌزر (COVID-19)األسبوع الماضً، أعلنت الحاكمة هوكول عن توفر جرعات معززة ثنائٌة التكافإ للقاح مرض 

لتحدٌد موعد لجرعة معززة، .  عاًما أو أكبر18 عاًما أو أكبر ومن مودٌرنا لمن ٌبلػ 12باٌونتٌك ألي شخص ٌبلػ من العمر 
ٌجب على سكان نٌوٌورك االتصال بالصٌدلٌة المحلٌة أو مدٌرٌة الصحة بالمقاطعة أو مقدم الرعاٌة الصحٌة؛ قم بزٌارة 

vaccines.gov . للعثور على مواقع 1-800-232-0233، أو اتصل بالرقم 438829أرسل الرمز البرٌدي إلى الرقم 
  .قرٌبة

  
إضافة إلى ذلك، أعلنت الحاكمة هوكول أن ارتداء الكمامة سٌكون اآلن اختٌارًٌا فً أماكن متعددة كان مطلوبًا فٌها فً السابق 

بما فً ذلك وسائل النقل العام وفً مركبات األجرة وفً المطارات ومالجئ المشردٌن ، والمنشآت اإلصالحٌة ومراكز 
ستستمر الحاجة إلى ارتداء الكمامة فً مرافق رعاٌة البالؽٌن والرعاٌة الصحٌة التً تنظمها إدارة الصحة فً . االحتجاز

الوالٌة وفً البٌئات السرٌرٌة التً ٌنظمها مكتب الصحة العقلٌة ومكتب خدمات اإلدمان والدعم ومكتب األشخاص الذٌن 
  .ٌعانون من إعاقات فً النمو

  
  : تم تلخٌص بٌانات الٌوم بإٌجاز أدناه

  
  26.77-  ألف 100الحاالت لكل  

  19.90-  ألف100 أيام لكل 7متوسط الحاالت الجديدة على مدار  

 75,114 - نتائج االختبار المبلػ عنها  

 5,231-  إجمالي حاالت اإلصابة   

 6.17 - نسبة حاالت اإلصابة **%  

  6.79-  أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل**%    

 (33 )-2,159: المرضى بالمستشفيات  

  359- المرضى المدخلون حديثًا  

 (2 )-229: المرضى في وحدة العناية المركزة  

 (10 )+86 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس  



 

 

 ( 378 )+340,953 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى  

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

  إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام(HERDS) - 57,874  

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

    .ولٌس النسبة المئوٌة لحاالت اإلصابة - 100,000الفٌروس على المجتمع هو بٌانات حاالت اإلصابة لكل 
والذي  (NYS DOH)ٌعد نظام بٌانات االستجابة اإللكترونٌة الصحٌة أحد مصادر بٌانات وزارة الصحة فً والٌة نٌوٌورك 

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

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

HHS of Health and Human Services)  تطلب من مرافق االختبار التً تستخدم اختبارات مستضداتCOVID-
نتٌجة لذلك، سٌتم حساب مقٌاس حاالت اإلصابة بالنسبة المئوٌة فً والٌة .  السرٌعة اإلبالغ عن نتائج حاالت اإلصابة19

سٌستمر اإلبالغ عن اختبارات . المبلػ عنها فً المختبر فقط (PCR)نٌوٌورك باستخدام نتائج تفاعل البولٌمٌراز المتسلسل 
 ألؾ 100المستضدات اإلٌجابٌة إلى والٌة نٌوٌورك وسٌستمر اإلبالغ عن حاالت اإلصابة الٌومٌة الجدٌدة والحاالت لكل 

بسبب هذا التؽٌٌر وعوامل أخرى، بما فً ذلك التؽٌٌرات . لتشمل اختبارات تفاعل البولٌمٌراز المتسلسل واختبارات المستضد
فً ممارسات االختبار، فإن المقٌاس األكثر موثوقٌة لقٌاس تؤثٌر الفٌروس على المجتمع هو بٌانات حاالت اإلصابة لكل 

    .ولٌس النسبة المئوٌة لحاالت اإلصابة - 100,000
  

  إجمالي الوفيات التي تم أبلػ عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها(CDC) - 73,958  

  
 هذه التً أبلؽت عنها وزارة الصحة فً نٌوٌورك ومدٌنة نٌوٌورك إلى COVID-19تتضمن بٌانات شهادة الوفاة المإقتة لـ 

مركز السٌطرة على األمراض أولئك الذٌن توفوا فً أي مكان، بما فً ذلك المستشفٌات ودور رعاٌة المسنٌن ومرافق رعاٌة 
    .البالؽٌن فً المنازل وؼٌرها من األماكن

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

  

   المنطقة
أيلول / سبتمبر11األحد 
2022  

أيلول / سبتمبر12االثنين، 
2022  

 سبتمبر 13الثالثاء 
2022  

Capital Region  16.00  16.58  17.74  

Central New 
York  19.29  20.56  21.94  

Finger Lakes  12.41  12.81  13.41  

Long Island  22.06  22.62  24.37  

Mid-Hudson  16.69  17.60  18.33  

Mohawk Valley  19.78  20.55  22.73  

New York City  18.04  18.63  19.89  

North Country  16.03  17.25  20.66  

Southern Tier  17.74  18.05  20.49  

Western New 
York  16.16  16.71  18.17  

  19.90  18.56  17.91  على مستوى الوالية



 

 

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

    

  2022 سبتمبر 13الثالثاء   2022أيلول / سبتمبر12االثنين،   2022أيلول / سبتمبر11األحد    المنطقة

Capital Region   8.59%  8.65%  9.04%  

Central New York   9.80%  10.02%  9.85%  

Finger Lakes   7.40%  7.48%  7.38%  

Long Island   7.74%  7.73%  7.63%  

Mid-Hudson   5.78%  6.91%  6.62%  

Mohawk Valley   12.21%  12.07%  12.08%  

New York City   5.23%  5.57%  5.34%  

North Country   9.10%  9.51%  9.89%  

Southern Tier   8.97%  8.96%  9.06%  

Western New 
York   12.15%  12.40%  12.36%  

  %6.79  %6.96  %6.56   على مستوى الوالية

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

    .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 حً بمدٌنة نٌوٌورك على مدار 
    **:هً كما ٌلً

    

  2022 سبتمبر 13الثالثاء   2022أيلول / سبتمبر12االثنين،   2022أيلول / سبتمبر11األحد    الحي في مدينة نيويورك

Bronx  5.69%  5.69%  5.67%  

Kings  4.15%  5.11%  4.47%  

New York  5.11%  4.99%  5.07%  

Queens  6.75%  6.69%  6.66%  

Richmond  5.89%  5.92%  5.84%  

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

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

فً والٌة نٌوٌورك  (COVID-19) شخص من سكان نٌوٌورك بمرض 5,231باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
    :ٌؤتً التوزٌع الجؽرافً كما ٌلً.  شخص5,972,214لٌصل إجمالً عدد المصابٌن إلى 

  
  

  حاالت اإلصابة الجديدة  إجمالي حاالت اإلصابة  المقاطعة

Albany  71,924  62  

Allegany  10,023  7  

Broome  53,516  62  

Cattaraugus  17,865  18  



 

 

Cayuga  18,670  13  

Chautauqua  27,263  23  

Chemung  24,447  31  

Chenango  10,832  11  

Clinton  20,327  22  

Columbia  12,383  23  

Cortland  12,270  19  

Delaware  9,260  6  

Dutchess  76,154  62  

Erie  249,049  217  

Essex  6,926  6  

Franklin  11,062  34  

Fulton  14,985  21  

Genesee  15,334  12  

Greene  9,991  6  

Hamilton  1,001  -  

Herkimer  16,131  22  

Jefferson  24,072  42  

Lewis  6,846  3  

Livingston  13,280  9  

Madison  15,439  13  

Monroe  177,271  96  

Montgomery  13,754  16  

Nassau  491,795  448  

Niagara  55,528  46  

NYC  2,780,306  2,196  

Oneida  63,419  85  

Onondaga  131,673  113  

Ontario  23,685  18  

Orange  125,143  104  

Orleans  9,754  3  

Oswego  31,321  46  

Otsego  12,153  6  

Putnam  28,312  36  

Rensselaer  38,210  34  

Rockland  107,629  62  

Saratoga  56,312  49  

Schenectady  39,986  41  

Schoharie  5,974  7  

Schuyler  4,027  3  

Seneca  6,918  8  

St. Lawrence  24,411  30  



 

 

Steuben  23,238  18  

Suffolk  507,897  602  

Sullivan  21,955  24  

Tioga  12,797  20  

Tompkins  24,303  43  

Ulster  38,501  28  

Warren  16,932  21  

Washington  14,329  21  

Wayne  20,012  13  

Westchester  302,271  240  

Wyoming  9,318  4  

Yates  4,030  6  

    
 الذٌن تم إدخالهم 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-19بسبب مضاعفات 
  
  

  المنطقة

مرضى 
(COVID-

في  (19
  المستشفى حاليًا

تم دخولهم 
للمستشفيات 

 COVIDبسبب 
أو مضاعفات 
COVID  

تم دخولهم % 
للمستشفيات 

 COVIDبسبب 
أو مضاعفات 
COVID  

تم دخولهم 
للمستشفيات حيث 

لم يتم تضمين 
COVID كأحد 

  أسباب الدخول

٪ تم دخولهم 
للمستشفيات حيث 

لم يتم تضمين 
COVID كأحد 

  أسباب الدخول

Capital 
Region  128  72  56.3%  56  43.8%  

Central 
New York  76  48  63.2%  28  36.8%  

Finger 
Lakes  208  76  36.5%  132  63.5%  

Long 
Island  387  156  40.3%  231  59.7%  

Mid-
Hudson  235  75  31.9%  160  68.1%  

Mohawk 
Valley  51  31  60.8%  20  39.2%  

New York 
City  805  312  38.8%  493  61.2%  

North 
Country  40  28  70.0%  12  30.0%  

Southern 
Tier  92  44  47.8%  48  52.2%  

Western 
New York  137  60  43.8%  77  56.2%  

على مستوى 
  %58.2  1,257  %41.8  902  2,159  الوالية



 

 

  
  

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

  
ٌؤتً . 57,874، لٌصل اإلجمالً إلى (COVID-19) حالة وفاة جدٌدة بسبب مرض 17باألمس، تم اإلبالغ عن إجمالً 

  : التوزٌع الجؽرافً، حسب مقاطعة اإلقامة، كما ٌلً
  

 حاالت الوفاة الجديدة                    المقاطعة

Bronx  2  

Kings  2  

Monroe  1  

Otsego  1  

Queens  3  

Schenectady  1  

Suffolk  5  

Sullivan  1  

Westchester  1  

  17  العدد اإلجمالً

     
 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
 Pfizer-BioNTechتؤكد من أن مقدم الخدمة ٌقدم لقاح .  للعثور على المواقع القرٌبة منهم0233-232-800-1

COVID-19 ألن لقاحات ،(COVID-19) األخرى ؼٌر مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرٌة.    
  

 لآلباء واألوصٌاء للحصول على معلومات جدٌدة، واألسئلة واألجوبة المتكررة، والموارد الموقع اإللكترونًتوجه إلى 
    .المصممة خصًٌصا لآلباء واألوصٌاء من هذه الفئة العمرٌة

   
 ###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافٌة على 

 press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418| الؽرفة التنفٌذٌة | والٌة نٌوٌورك 
 

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%7C96f0eae855e744fefcf608da9672fe21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987717899440362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jz1IQRH72tBN6CQwRZp3jN5Xqrh7XQ9ExpFJf4QNqKU%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%7C96f0eae855e744fefcf608da9672fe21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987717899440362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jz1IQRH72tBN6CQwRZp3jN5Xqrh7XQ9ExpFJf4QNqKU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C96f0eae855e744fefcf608da9672fe21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987717899440362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3gHeeOSY7x7PuFsgE2L%2FHz8T6WU6LhfmJO47MO5u4vA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C96f0eae855e744fefcf608da9672fe21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987717899440362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3gHeeOSY7x7PuFsgE2L%2FHz8T6WU6LhfmJO47MO5u4vA%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%7C96f0eae855e744fefcf608da9672fe21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987717899440362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=awZCs%2FlPz30PqIwWeSgKbiAFmTwKhi6wI%2B%2B2i0ugYjA%3D&reserved=0
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