
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 10/ 7 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 16

  
  

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

من   "أحث سكان نيويورك على أن يظلوا يقظين وأن يستخدموا جميع األدوات المتاحة لحماية أنفسهم وأحبائهم ومجتمعاتهم،
إذا كانت "حافظوا على مواكبة لقاحاتكم وافحصوا قبل التجمعات أو السفر. قالت الحاكمة هوكول. " (،COVID-19مرض )

  ." نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العالج الممكنة
  

( ثنائية COVID-19تواصل الحاكمة هوكول حث سكان نيويورك على الحصول على الجرعات المعززة من لقاح مرض )
عاًما أو أكبر. لتحديد   18بلغ عاًما أو أكبر ومن موديرنا لمن ي  12التكافؤ من فايزر بايونتيك ألي شخص يبلغ من العمر 

موعد لجرعة معززة، يجب على سكان نيويورك االتصال بالصيدلية المحلية أو مديرية الصحة بالمقاطعة أو مقدم الرعاية  
  1-800-232-0233، أو اتصل بالرقم 438829. أرسل الرمز البريدي إلى الرقم vaccines.govالصحية؛ قم بزيارة 

  ة. للعثور على مواقع قريب
  

تذكر الحاكمة هوكول جميع سكان نيويورك بالحصول على التطعيم السنوي ضد اإلنفلونزا، ألن اإلنفلونزا تعتبر  
حالة مؤكدة مختبريًا  596ية. منذ سبتمبر/أيلول، ازداد عدد الحاالت، مع في جميع أنحاء الوال منتشرة على نطاق واسع بالفعل

( في وقت واحد،  COVID-19أكتوبر/تشرين األول. مع انتشار اإلنفلونزا ومرض ) 1من اإلنفلونزا لألسبوع المنتهي في 
  (.COVIDيجب على المؤهلين أيًضا الحصول على جرعة معززة لمرض )

  
Vaccines.gov/find-أو ُزر  محلياتصل بقسم الصحة ال حول عيادات لقاح اإلنفلونزا، للحصول على معلومات  

vaccines.  
  

  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:
  

  21.25 - ألف 100الحاالت لكل  •
  20.06 - ألف حالة 100أيام لكل  7متوسط الحاالت الجديدة على مدار  •
  62,761 - نتائج االختبار المبلغ عنها •
  4,152 -إجمالي حاالت اإلصابة  •
   %**6.30 - نسبة الحاالت اإليجابية •
    %**6.74 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل  •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-05_annual_flu_shot.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce02f95fd055e41b2889c08daa8976d51%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638007665577376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1Gq67rAlbQkIBRpP7SNKD%2B7LFsLqAenK8NVHxEtepi0%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%7Ce02f95fd055e41b2889c08daa8976d51%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638007665577376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZOGLRT%2Fu%2B5nJo9LDw654HH0FZoO7xCZfZWghvPzJOOw%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%7Ce02f95fd055e41b2889c08daa8976d51%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638007665577376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ux%2BKJNvEg096uLjjMhFmJvd%2FJMZD2Zj17pyC4SMDLvE%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%7Ce02f95fd055e41b2889c08daa8976d51%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638007665577376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ux%2BKJNvEg096uLjjMhFmJvd%2FJMZD2Zj17pyC4SMDLvE%3D&reserved=0


 

 

  (8)+ 2,433 - المرضى بالمستشفيات •

  437 -المرضى المدخلون حديثًا  •

  (3-) 226 - المرضى في وحدة العناية المركزة •
  (2-) 84 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس •
  (383)+ 348,196 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •
   16 -  (HERDSالوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام ) •
الصحية  نظام بيانات االستجابة اإللكترونيةإجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •

(HERDS )- 58,250  
  

** 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 

( والذي  NYS DOHأحد مصادر بيانات وزارة الصحة في والية نيويورك ) يعد نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية
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-19مرافق االختبار التي تستخدم اختبارات مستضدات 

( PCRيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل )سيتم حساب مقياس حاالت اإلصابة بالنسبة المئوية في والية ن
المبلغ عنها في المختبر فقط. سيستمر اإلبالغ عن اختبارات المستضدات اإليجابية إلى والية نيويورك وسيستمر اإلبالغ عن 

لسل واختبارات المستضد.  ألف لتشمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتس 100حاالت اإلصابة اليومية الجديدة والحاالت لكل 
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 
  

 CDC) - 74,391لغ عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )إجمالي الوفيات التي أب •

  
هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إلى  COVID-19تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لـ 

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

  

  40,266,899 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة   •
  5,373 - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
  28,964 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ •

  %93.4 -عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •
  %84.8 -عاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح  18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز  عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

  %95.0 -السيطرة على األمراض والوقاية منها 

عاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا لمراكز السيطرة على   18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %88.9 -األمراض والوقاية منها( 

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

 عاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح  17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •
 CDC) - 75.3% حسب )

  %83.5 -نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  •
  %75.5 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح •



 

 

نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض   •
 CDC) - 92.6%والوقاية منها )

  - إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منهانسبة  •
79.1 %  

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

  

  المنطقة

 4الثالثاء، 
 أكتوبر/تشرين األول 

2022   

  5األربعاء، 
  أكتوبر/تشرين األول

2022   

  6الخميس، 
  أكتوبر/تشرين األول

2022   

Capital 
Region  21.20  21.07  20.73  

Central New 
York  27.61  27.69  27.04  

Finger Lakes  18.29  17.72  17.63  

Long Island  24.76  24.27  23.37  

Mid-Hudson  20.91  20.80  19.88  

Mohawk 
Valley  26.43  26.11  26.76  

New York City  19.92  19.47  18.46  

North Country  24.11  22.09  21.79  

Southern Tier  21.05  21.37  20.63  

Western New 
York  17.73  17.99  17.75  

على مستوى  
  20.06  20.81  21.15  الوالية

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

   

  المنطقة

 الثالثاء  
 أكتوبر،   4

2022   

 األربعاء 
  أكتوبر، 5

2022   

 الخميس، 
  أكتوبر، 6

2022   

Capital Region  9.82%  9.82%  9.77%  

Central New York  10.65%  10.79%  10.85%  

Finger Lakes  8.56%  8.44%  8.30%  

Long Island  7.38%  7.27%  6.98%  

Mid-Hudson  6.63%  6.52%  7.05%  

Mohawk Valley  11.11%  10.85%  11.14%  

New York City  5.51%  5.42%  5.13%  

North Country  10.52%  9.80%  9.90%  

Southern Tier  8.12%  8.35%  7.86%  

Western New York  10.63%  10.67%  10.47%  

  %6.74  %6.89  %6.97  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    7حي بمدينة نيويورك على مدار  متوسط نسبة نتائج االختبارات اإليجابية لكل
    هي كما يلي**:

   

الحي في مدينة  
  نيويورك

أكتوبر/تشرين األول  4الثالثاء، 
2022   

أكتوبر/تشرين األول  5األربعاء، 
2022   

أكتوبر/تشرين األول  6الخميس، 
2022   

Bronx  5.69%  5.65%  5.22%  

Kings  4.55%  4.46%  4.23%  

New York  5.45%  5.27%  4.91%  

Queens  6.12%  6.08%  5.74%  

Richmond  8.26%  8.36%  8.27%  

   
** 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 ليصل  COVID-19شخص من سكان نيويورك بمرض  24,15 باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة
     . يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:شخص  6,071,907المصابين إلى إجمالي عدد 

  

  الجديدة اإلصابة حاالت  اإلصابة حاالت إجمالي  المقاطعة

Albany  73,325  71  

Allegany  10,208  8  

Broome  54,548  40  

Cattaraugus  18,193  10  

Cayuga  19,129  22  

Chautauqua  27,724  31  

Chemung  24,911  26  

Chenango  11,075  5  

Clinton  20,864  28  

Columbia  12,727  17  

Cortland  12,566  9  

Delaware  9,441  8  

Dutchess  77,614  62  

Erie  253,253  180  

Essex  7,098  8  

Franklin  11,351  11  

Fulton  15,497  33  

Genesee  15,628  15  

Greene  10,174  4  

Hamilton  1,016  -  

Herkimer  16,451  14  



 

 

Jefferson  24,780  31  

Lewis  6,939  5  

Livingston  13,520  11  

Madison  15,799  30  

Monroe  179,935  137  

Montgomery  14,114  10  

Nassau  499,938  325  

Niagara  56,276  30  

NYC  2,820,500  1,548  

Oneida  64,808  83  

Onondaga  134,735  130  

Ontario  24,227  22  

Orange  127,473  101  

Orleans  9,938  7  

Oswego  32,286  48  

Otsego  12,411  14  

Putnam  28,875  20  

Rensselaer  39,030  31  

Rockland  109,388  57  

Saratoga  57,497  57  

Schenectady  40,780  36  

Schoharie  6,108  5  

Schuyler  4,104  6  

Seneca  7,079  10  

St. Lawrence  24,913  33  

Steuben  23,686  21  

Suffolk  517,298  372  

Sullivan  22,410  30  

Tioga  13,085  13  

Tompkins  24,801  11  

Ulster  39,450  44  

Warren  17,362  24  

Washington  14,643  18  

Wayne  20,438  19  

Westchester  306,883  196  

Wyoming  9,444  6  

Yates  4,161  9  

   
( الذين  COVID-19فيما يلي البيانات التي توضح عدد األفراد المقيمين في المستشفى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس مرض )

وعدد األشخاص الذين أدخلوا إلى   COVID-19مضاعفات مرض /COVID-19تم إدخالهم بسبب مضاعفات مرض 
    (:COVID-19المستشفيات بسبب أمراض غير مرض )

  



 

 

  المنطقة

 مرضى
(19-COVID) 

 المستشفى في
  حاليًا

  دخولهم تم
  بسبب للمستشفيات
COVID أو  

  مضاعفات
 COVID 

  دخولهم تم %
  بسبب للمستشفيات
COVID أو  

 COVID  مضاعفات

تم دخولهم  
للمستشفيات حيث لم 

  COVIDيتم تضمين 
  كأحد أسباب الدخول

٪ تم دخولهم 
للمستشفيات حيث لم 

  COVIDيتم تضمين 
  كأحد أسباب الدخول

Capital 
Region  139  84  60.4%  55  39.6%  

Central 
New York  123  64  52.0%  59  48.0%  

Finger 
Lakes  266  88  33.1%  178  66.9%  

Long 
Island  421  185  43.9%  236  56.1%  

Mid-
Hudson  279  115  41.2%  164  58.8%  

Mohawk 
Valley  76  44  57.9%  32  42.1%  

New York 
City  845  344  40.7%  501  59.3%  

North 
Country  53  16  30.2%  37  69.8%  

Southern 
Tier  100  50  50.0%  50  50.0%  

Western 
New York  131  69  52.7%  62  47.3%  

على مستوى  
  %56.5  1,374  %43.5  1,059  2,433  الوالية

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

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

. يأتي 58,250(، ليصل اإلجمالي إلى  COVID-19حالة وفاة جديدة بسبب مرض ) 16باألمس، تم اإلبالغ عن إجمالي  
   التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:

  

  حاالت الوفاة الجديدة  المقاطعة

Bronx  2  

Broome  1  

Chenango  1  

Erie  1  

Kings  1  

Nassau  2  

New York  1  

Orange  1  

Putnam  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%7Ce02f95fd055e41b2889c08daa8976d51%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638007665577376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tZDjzIXryX5ESPmSgAZZyMRFdBDgIO51IA9j0fuH7Nk%3D&reserved=0


 

 

Queens  1  

Schenectady  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  1  

Wayne  1  

  16  العدد اإلجمالي

  
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 

-Pfizerللعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح  1-800-232-0233االتصال بالرقم  
BioNTech COVID-19( ألن لقاحات ،COVID-19.األخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية )    

  
لآلباء واألوصياء للحصول على معلومات جديدة، واألسئلة واألجوبة المتكررة، والموارد   الموقع اإللكترونيتوجه إلى 

    المصممة خصيًصا لآلباء واألوصياء من هذه الفئة العمرية.
  

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

    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  985,179  901,979  

Central New 
York  

659,695  610,344  

Finger Lakes  888,000  821,734  

Long Island  2,248,259  2,002,932  

Mid-Hudson  1,764,862  1,547,705  

Mohawk 
Valley  

332,059  309,210  

New York City  8,287,947  7,338,640  

North Country  312,059  282,243  

Southern Tier  455,085  415,161  

Western New 
York  

980,179  900,671  

  15,130,619  16,913,324  الوالية مستوى على

      

    المعززة/اإلضافية الجرعات

  المنطقة
 التراكمي  
  أيام 7 الزيادة خالل آخر  اإلجمالي

Capital Region  601,629  405  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce02f95fd055e41b2889c08daa8976d51%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638007665577376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CeyEa6niK2tDRzNwNqXQpS28VhUWTAQUxbhseYZwZOo%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%7Ce02f95fd055e41b2889c08daa8976d51%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638007665577376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IDrGYblIfeyuRlRNWNLpI%2FHLq%2Fy%2Bi01NgkVDW5YlJyc%3D&reserved=0


 

 

Central New 
York  

404,362  344  

Finger Lakes  632,197  480  

Long Island  1,437,592  1,228  

Mid-Hudson  1,136,846  938  

Mohawk 
Valley  

210,325  82  

New York City  3,731,547  1,219  

North Country  188,825  116  

Southern Tier  286,837  229  

Western New 
York  

668,214  327  

  5,368  9,298,374  الوالية مستوى على

  
(. تطلب COVID-19توزيع لقاح مرض ) نيويورك على إلطالع سكان (COVID-19) مرض لقاح تتبع لوحةتتوفر 

( في غضون  COVID-19وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض ) 
ساعة؛ ويتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم في الوالية.   24

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

   أعاله.
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