
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  23/9/2022 :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

   
   حاالت وفاة على مستوى الوالية تم اإلبالغ عنها يوم أمس10

   
  

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

مع بدء موسم الخرٌؾ اآلن، أحث سكان نٌوٌورن على البماء ٌمظٌن واستخدام األدوات المتاحة  "قالت الحاكمة هوكول،
لنخضع لالختبار لبل . لنستفد من اللماح من خالل مواكبة الجرعات" ".للحفاظ على أنفسهم وأحبائهم ومجتمعاتهم بصحة وأمان

  ."التجمعات أو السفر وإذا كانت نتٌجة االختبار إٌجابٌة فلنتحدث إلى طبٌب حول خٌارات العالج المحتملة
  

ثنائٌة  (COVID-19)تواصل الحاكمة هوكول حث سكان نٌوٌورن على الحصول على الجرعات المعززة من لماح مرض 
لتحدٌد .  عاًما أو أكبر18 عاًما أو أكبر ومن مودٌرنا لمن ٌبلػ 12التكافإ من فاٌزر باٌونتٌن ألي شخص ٌبلػ من العمر 

موعد لجرعة معززة، ٌجب على سكان نٌوٌورن االتصال بالصٌدلٌة المحلٌة أو مدٌرٌة الصحة بالمماطعة أو ممدم الرعاٌة 
 1-800-232-0233، أو اتصل بالرلم 438829أرسل الرمز البرٌدي إلى الرلم . vaccines.govالصحٌة؛ لم بزٌارة 

  .للعثور على موالع لرٌبة
  

إضافة إلى ذلن، تشجع الحاكمة هوكول سكان نٌوٌورن على الحصول على لماح اإلنفلونزا السنوي مع التراب موسم 
لد ٌنتشر فٌروس األنفلونزا والفٌروس المسبب .  أشهر فما فوق6ٌوصى بلماح اإلنفلونزا لجمٌع األشخاص البالؽٌن . اإلنفلونزا
فً نفس الولت فً الخرٌؾ والشتاء، لذا فإن التطعٌم ضد كلٌهما هو أفضل طرٌمة للبماء بصحة  (COVID-19)لمرض 

  .جٌدة ولتجنب الضؽط اإلضافً على نظام الرعاٌة الصحٌة
  

-Vaccines.gov/findأو ُزر اتصل بمسم الصحة المحلً للحصول على معلومات حول عٌادات لماح اإلنفلونزا، 
vaccines.  

  
  : تم تلخٌص بٌانات الٌوم بإٌجاز أدناه

  

  27.52-  ألف 100الحاالت لكل  

  24.11-  ألف 100 أيام لكل 7متوسط الحاالت الجديدة على مدار  

 71,073 - نتائج االختبار المبلػ عنها  

 5,378 - إجمالي حاالت اإلصابة   

 7.31 - نسبة الحاالت اإليجابية  **%  

  6.61 -  أيام7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار**%  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fcontact%2Fcontact_information%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mG5OKSRrT798M9P7HZQbuHRAL%2BT1IaTJxILEpyZDDnI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fcontact%2Fcontact_information%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mG5OKSRrT798M9P7HZQbuHRAL%2BT1IaTJxILEpyZDDnI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Ffind-vaccines%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wuBonSB4Q%2FHq2HwwpuFBDmfYM%2BOCRcL5IPgFA5QkIEU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Ffind-vaccines%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wuBonSB4Q%2FHq2HwwpuFBDmfYM%2BOCRcL5IPgFA5QkIEU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Ffind-vaccines%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wuBonSB4Q%2FHq2HwwpuFBDmfYM%2BOCRcL5IPgFA5QkIEU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Ffind-vaccines%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wuBonSB4Q%2FHq2HwwpuFBDmfYM%2BOCRcL5IPgFA5QkIEU%3D&reserved=0


 

 

 (12 )-2,196: المرضى بالمستشفيات  

  391- المرضى المدخلون حديثًا  

  ( 1 )223- المرضى في وحدة العناية المركزة 

 (12 )-76 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس  

  (387 )343,748- إجمالي حاالت الخروج من المستشفى  

 الصحية  نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل
(HERDS) - 10   

  إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية
(HERDS) - 58,007  

  
بسبب هذا التؽٌٌر وعوامل أخرى، بما فً ذلن التؽٌٌرات فً ممارسات االختبار، فإن الممٌاس األكثر موثولٌة لمٌاس 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 نٌوٌورن 

ٌجمع بٌانات الوفٌات الٌومٌة المإكدة كما تم اإلبالغ عنها من لِبل المستشفٌات ودور رعاٌة المسنٌن ومرافك رعاٌة البالؽٌن 
  .   فمط

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

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

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

بسبب هذا التؽٌٌر وعوامل أخرى، بما فً ذلن التؽٌٌرات . لتشمل اختبارات تفاعل البولٌمٌراز المتسلسل واختبارات المستضد
فً ممارسات االختبار، فإن الممٌاس األكثر موثولٌة لمٌاس تؤثٌر الفٌروس على المجتمع هو بٌانات حاالت اإلصابة لكل 

    .ولٌس النسبة المئوٌة لحاالت اإلصابة - 100,000
   

  إجمالي الوفيات التي تم أبلػ عنها وجمعتها(CDC ) -74,125  

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

مركز السٌطرة على األمراض أولئن الذٌن توفوا فً أي مكان، بما فً ذلن المستشفٌات ودور رعاٌة المسنٌن ومرافك رعاٌة 
     .البالؽٌن فً المنازل وؼٌرها من األماكن

  

 40,196,940 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة      

  6,862-  ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  

  32,438-  أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  

  93.3 -  عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل18نسبة سكان نيويورك التي تبلػ أعمارهم%  

  84.7 -  عاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلػ أعمارهم%  

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

  عاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح حسب 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلػ أعمارهم (CDC - )88.6%  

  عاًما مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل حسب 17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين 
(CDC - )85.6%  

  عاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح حسب 17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين (CDC- )
 75.1%  

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



 

 

 75.4 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح%  

  نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل حسب(CDC - )92.3%  

  نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح حسب(CDC - )78.8%  

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

  

  المنطقة
 20الثالثاء 

  2022ايلول /سبتمبر
 21األربعاء 

  2022أيلول /سبتمبر
 22الخميس 

  2022أيلول /سبتمبر

Capital 
Region  19.62  20.17  21.84  

Central New 
York  26.91  27.65  28.26  

Finger Lakes  15.66  16.17  16.77  

Long Island  28.53  30.27  31.56  

Mid-Hudson  24.08  24.87  25.34  

Mohawk 
Valley  24.49  24.64  26.73  

New York City  21.29  22.27  23.06  

North Country  24.07  24.58  23.77  

Southern Tier  22.36  22.93  23.42  

Western New 
York  18.73  19.18  18.41  

على مستوى 
  24.11  23.38  22.45  الوالية

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

     

  المنطقة
ايلول / سبتمبر20الثالثاء 

2022  
أيلول / سبتمبر21األربعاء 

2022  
أيلول / سبتمبر22الخميس 

2022  

Capital Region  9.42%  9.47%  10.03%  

Central New 
York  10.43%  10.67%  10.78%  

Finger Lakes  7.32%  7.57%  7.73%  

Long Island  8.18%  8.07%  8.05%  

Mid-Hudson  5.85%  6.14%  6.06%  

Mohawk Valley  11.24%  11.63%  12.35%  

New York City  4.89%  4.99%  4.98%  

North Country  10.41%  10.60%  10.25%  

Southern Tier  8.22%  8.85%  8.75%  

Western New 
York  11.52%  11.51%  11.10%  

  %6.61  %6.61  %6.48  على مستوى الوالية

     



 

 

بسبب هذا التؽٌٌر وعوامل أخرى، بما فً ذلن التؽٌٌرات فً ممارسات االختبار، فإن الممٌاس األكثر موثولٌة لمٌاس 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 نٌوٌورن على مدار 

     **:هً كما ٌلً
     

الحي في مدينة 
  نيويورك

ايلول / سبتمبر20الثالثاء 
2022  

أيلول / سبتمبر21األربعاء 
2022  

أيلول / سبتمبر22الخميس 
2022  

Bronx  6.08%  6.40%  6.30%  

Kings  3.60%  3.64%  3.68%  

New York  5.11%  5.24%  5.23%  

Queens  6.11%  6.22%  6.16%  

Richmond  5.69%  5.69%  5.63%  

     
بسبب هذا التؽٌٌر وعوامل أخرى، بما فً ذلن التؽٌٌرات فً ممارسات االختبار، فإن الممٌاس األكثر موثولٌة لمٌاس تؤثٌر ** 

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

فً والٌة نٌوٌورن  (COVID-19) شخص من سكان نٌوٌورن بمرض  5,378باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
     :ٌؤتً التوزٌع الجؽرافً كما ٌلً.  شخص6,014,256لٌصل إجمالً عدد المصابٌن إلى 

   

        الجديدة اإلصابة حاالت  اإلصابة حاالت إجمالي  المقاطعة

Albany  72,468  71        

Allegany  10,106  5        

Broome  53,925  61        

Cattaraugus  17,995  18        

Cayuga  18,843  22        

Chautauqua  27,460  21        

Chemung  24,622  13        

Chenango  10,961  25        

Clinton  20,516  16        

Columbia  12,550  79        

Cortland  12,392  24        

Delaware  9,352  14        

Dutchess  76,815  68        

Erie  250,790  209        

Essex  7,004  9        

Franklin  11,194  16        

Fulton  15,201  35        

Genesee  15,462  17        

Greene  10,055  9        

Hamilton  1,008  -        

Herkimer  16,250  22        

Jefferson  24,356  27        



 

 

Lewis  6,891  1        

Livingston  13,362  20        

Madison  15,566  22        

Monroe  178,302  145        

Montgomery  13,904  29        

Nassau  495,429  424        

Niagara  55,819  26        

NYC  2,797,347  2,210        

Oneida  63,927  59        

Onondaga  132,884  151        

Ontario  23,878  30        

Orange  126,129  130        

Orleans  9,827  7        

Oswego  31,687  39        

Otsego  12,259  17        

Putnam  28,567  23        

Rensselaer  38,535  54        

Rockland  108,508  129        

Saratoga  56,768  61        

Schenectady  40,327  46        

Schoharie  6,028  11        

Schuyler  4,056  7        

Seneca  6,974  3        

St. Lawrence  24,613  24        

Steuben  23,418  23        

Suffolk  511,949  485        

Sullivan  22,147  21        

Tioga  12,919  10        

Tompkins  24,529  26        

Ulster  38,902  55        

Warren  17,100  27        

Washington  14,441  12        

Wayne  20,203  23        

Westchester  304,297  235        

Wyoming  9,365  5        

Yates  4,074  7          

                  

    
الذٌن  (COVID-19)فٌما ٌلً البٌانات التً توضح عدد األفراد الممٌمٌن فً المستشفى الذٌن ثبتت إصابتهم بفٌروس مرض 

 وعدد األشخاص الذٌن أدخلوا إلى COVID-19مضاعفات مرض /COVID-19تم إدخالهم بسبب مضاعفات مرض 
  (:   COVID-19)المستشفٌات بسبب أمراض ؼٌر مرض 

  



 

 

  المنطقة

 مرضى
COVID-19 

 المستشفى في
  حاليًا

 دخولهم تم
 بسبب للمستشفيات
COVID أو 

  COVID مضاعفات

 دخولهم تم %
 بسبب للمستشفيات
COVID أو 

  COVID مضاعفات

 دخولهم تم
 لم حيث للمستشفيات

 COVID تضمين يتم
  الدخول أسباب كأحد

 دخولهم تم ٪
 لم حيث للمستشفيات

 COVID تضمين يتم
  الدخول أسباب كأحد

Capital 
Region  122  79  64.8%  43  35.2%  

Central 
New York  93  54  58.1%  39  41.9%  

Finger 
Lakes  203  72  35.5%  131  64.5%  

Long 
Island  391  191  48.8%  200  51.2%  

Mid-
Hudson  238  105  44.1%  133  55.9%  

Mohawk 
Valley  52  29  55.8%  23  44.2%  

New York 
City  826  310  37.5%  516  62.5%  

North 
Country  52  27  51.9%  25  48.1%  

Southern 
Tier  79  45  57.0%  34  43.0%  

Western 
New York  140  59  42.1%  81  57.9%  

 مستوى على
  %55.8  1,225  %44.2  971  2,196  الوالية

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

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

ٌؤتً . 58,007، لٌصل اإلجمالً إلى (COVID-19) حالة وفاة جدٌدة بسبب مرض 10باألمس، تم اإلبالغ عن إجمالً 
   :التوزٌع الجؽرافً، حسب مماطعة اإللامة، كما ٌلً

   

                           الجديدة الوفاة حاالت  المقاطعة

Kings  2          

Madison  1          

Onondaga  1          

Queens  4          

Suffolk  1          

Ulster  1          

      
 عاًما على 11-5ٌتم تشجٌع سكان نٌوٌورن الذٌن ٌتطلعون إلى تحدٌد مواعٌد التطعٌم لؤلطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 

 Federally)االتصال بطبٌب األطفال أو طبٌب األسرة أو اإلدارات الصحٌة بالمماطعة أو المراكز الصحٌة المإهلة فٌدرالًٌا 
Qualified Health Centers, FQHC)  أو المراكز الصحٌة الرٌفٌة أو الصٌدلٌات التً ٌمكن أن تعطً اللماح لهذه

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%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wj60eDXrNehDJ4pcseq2A81dFwMThOhfJ6vgdfvHZCI%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%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wj60eDXrNehDJ4pcseq2A81dFwMThOhfJ6vgdfvHZCI%3D&reserved=0


 

 

 أو 438829، أو إرسال الرمز البرٌدي الخاص بهم إلى , vaccines.govٌمكن لآلباء واألوصٌاء زٌارة . الفئة العمرٌة
-Pfizerتؤكد من أن ممدم الخدمة ٌمدم لماح .  للعثور على الموالع المرٌبة منهم1-800-232-0233االتصال بالرلم 

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

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

  

   :ٌؤتً التوزٌع الجؽرافً لسكان نٌوٌورن الذٌن تلموا اللماح حسب المنطمة كما ٌلً
  

    المزود موقع حسب اإلقليمية التطعيم بيانات

   
 لقاح جرعة تلقوا الذين عدد

  األقل على واحدة
 أكملوا الذين األشخاص

  اللقاح سلسلة

  المنطقة
 التراكمي 
  اإلجمالي

 التراكمي 
  اإلجمالي

Capital Region  983,827  900,706  

Central New 
York  

659,189  609,851  

Finger Lakes  887,020  820,873  

Long Island  2,246,244  2,000,964  

Mid-Hudson  1,762,990  1,545,934  

Mohawk 
Valley  

331,782  308,992  

New York City  8,278,289  7,327,239  

North Country  311,841  282,015  

Southern Tier  454,738  414,712  

Western New 
York  

979,149  899,711  

  15,110,997  16,895,069  الوالٌة مستوى على

      

    اإلضافية/المعززة الجرعات

  المنطقة
 التراكمي 
   أيام7الزيادة خالل آخر   اإلجمالي

Capital Region  599,579  586  

Central New 
York  

401,965  306  

Finger Lakes  629,733  463  

Long Island  1,434,709  938  

Mid-Hudson  1,133,370  894  

Mohawk 
Valley  

209,650  103  

New York City  3,725,436  4,313  

North Country  188,548  99  

Southern Tier  285,644  149  

Western New 667,434  461  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W69%2BtTXbSqgAmX6EHytoo8uIDGwjwhA5mm6KmySR%2FrA%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%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W69%2BtTXbSqgAmX6EHytoo8uIDGwjwhA5mm6KmySR%2FrA%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%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t6RVAWl3bR%2Bj4yXA2hhUV9hIKT80Rm6ho14ZdXlXZpw%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%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t6RVAWl3bR%2Bj4yXA2hhUV9hIKT80Rm6ho14ZdXlXZpw%3D&reserved=0


 

 

York  

  8,312  9,276,068  الوالٌة مستوى على

      

  

  

تطلب . (COVID-19) نٌوٌورن على توزٌع لماح مرض  إلطالع سكان(COVID-19) مرض لماح تتبع لوحةتتوفر 
فً ؼضون  (COVID-19)وزارة الصحة بوالٌة نٌوٌورن من منشآت التطعٌم اإلبالغ عن جمٌع بٌانات إعطاء لماح مرض 

.  ساعة؛ وٌتم تحدٌث بٌانات إعطاء اللماح الموجودة على اللوحة ٌومًٌا لتعكس أحدث مماٌٌس جهود التطعٌم فً الوالٌة24
اختالفًا طفٌفًا عن البٌانات الُمبلػ  (CIR)و  (NYSIIS)تختلؾ البٌانات الُمبلػ عنها من وزارة الصحة بوالٌة نٌوٌورن من 

تم تضمٌن كال الرلمٌن فً المنشور . عنها فٌدرالًٌا، والتً تشمل الجرعات الممدمة فٌدرالًٌا واالختالفات الطفٌفة األخرى
  . أعاله

  
###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافٌة على 

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