
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 10/11 للنشر فوًرا:

 
 

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

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

  
 نوفمبر/تشرين الثاني  9حالة وفاة على مستوى الوالية في  24تم اإلبالغ عن 

  
  

( وخطتها للحماية من COVID-19أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على تقدم الوالية في مكافحة مرض )
 انتشار التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية التي أصبحت أكثر شيوًعا في فصلي الخريف والشتاء. 

  
"مع برودة الطقس الذي يدفعنا إلى الداخل أحث سكان نيويورك على أن يظلوا يقظين وأن يستخدموا  قالت الحاكمة هوكول،

"ابَق على اطالع دائم على جرعات اللقاح،   هم وصحتهم وأحبائهم ومجتمعاتهم".جميع األدوات المتاحة للحفاظ على سالمت
 وافحص قبل التجمعات أو السفر. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العالج الممكنة."  

  
الصحة في والية نيويورك الدكتورة  في األسبوع الماضي، أطلقت الحاكمة هوكول حملة توعية عامة جديدة تضم مفوضة 

 Respiratoryالفيروس المخلوي التنفسي ) -ماري ت. باسيت وتحدثت مباشرةً إلى سكان نيويورك عن ثالثة فيروسات 
Syncytial Virus, RSV( واإلنفلونزا وفيروس )COVID-19 )-  والتي تنتشر اآلن في الوالية مع أعراض متشابهة

  مقطع تتضمن مقاطع الفيديو التي أنتجتها وزارة الصحة بوالية نيويورك ابة بمرض خطير.وإمكانية التسبب في اإلص
 .  الصحية   الرعاية دميمق موجهة للوالدين؛ ونسخة تستهدف بشكل خاص أطول نسخةو قصير

  
أعوام أو أكثر يمكنهم أن يتلقوا  5بأن األطفال الذين تبلغ أعمارهم  تواصل الحاكمة هوكول تذكير سكان نيويورك

 (.  COVID-19موصى بها لزيادة الحماية ضد مرض ) التكافؤ ثنائية معززة عاتجر اآلن
  

(. لتحديد موعد للحصول  COVID-19كما تحّث الحاكمة سكان نيويورك على تلقي الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لمرض )
بالصيدلية المحلية أو مديرية الصحة بالمقاطعة أو مقدم الرعاية   على جرعة معززة، يجب على سكان نيويورك االتصال

، أو اتصل بالرقم  438829؛ أو أرسل الرمز البريدي في رسالة نصية إلى الرقم cines.govvacالصحية؛ تفضل بزيارة 
 للعثور على مواقع قريبة.    0233-232-800-1

  
 اإلنفلونزا موسمإضافة إلى ذلك، تشجع الحاكمة هوكول سكان نيويورك على الحصول على لقاح اإلنفلونزا السنوي ألن 

(، لذا  COVID-19في كافة أنحاء والية نيويورك. ينتشر كل من فيروس األنفلونزا والفيروس المسبب لمرض ) بكثرة منتشر
فضل طريقة للبقاء بصحة جيدة وتجنب الضغط اإلضافي على نظام الرعاية  فإن الحصول على التطعيم ضد كليهما هو أ

 الصحية.  
  

، لتذكير البالغين وأولياء األمور بالحصول على مطاعيم ضد   العام قيفللتث السنوية حملتهاتواصل وزارة الصحة بالوالية تنفيذ 
بدأ عرض اإلعالنات باللغتين اإلنجليزية  أشهر وأكبر. 6( ألنفسهم ولألطفال بعمر COVID-19اإلنفلونزا ومرض )

 واإلسبانية في وقت سابٍق من الشهر الماضي.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG8BbiVdQ2As&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663750196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uW0fguEvN1zUc8pbnq2ZRqzBR49JsY88yJDuVtA61Gk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG8BbiVdQ2As&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663750196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uW0fguEvN1zUc8pbnq2ZRqzBR49JsY88yJDuVtA61Gk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjJbMCyI-WJo&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663750196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jEO9sSL2nLtIhVxtt6Z%2FWsjdI4eIpRLdkGeEIaf7eTU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ESZh5u_jEU&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663750196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TKeokz3HTJg51kKENe1c1pNE%2FxUb4yrCr06b7Sz6LJg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-updated-covid-19-boosters-now-available-children&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663750196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bg8crIYn7Y5xZ5l8UA6LAGzy%2FFEKWkVM4MtkHKRANoU%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%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663750196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xAL4W%2Fh1Is4GXC3Ak6C3Fnh6gpsiLgl3voZBLG4Fflw%3D&reserved=0
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%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663906307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gAGl16UQcrz3bx3uC2TRezI5zYr9jPQOOlFcMKjtc34%3D&reserved=0
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%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663906307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gAGl16UQcrz3bx3uC2TRezI5zYr9jPQOOlFcMKjtc34%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-08_public_education_campaign.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663906307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OhXFiAGcjs0OKIz0Q9Ml0k856pax%2F6wG8DxDmtfVtq4%3D&reserved=0


 

 

  
أو تفضل بزيارة  المحلي الصحة بقسم اتصلللحصول على معلومات حول عيادات لقاح اإلنفلونزا، 

/vaccines-vaccines.gov/find  . 
  

  أدناه: بإيجاز اليوم بيانات تلخيص تم
  

   22.91 -ألف  100الحاالت لكل  •
   20.99 -ألف  100أيام لكل  7متوسط الحاالت الجديدة على مدار  •
   70,517  - نتائج االختبارات المبلغ عنها •
   4,477 -إجمالي حاالت اإلصابة  •
 %** 5.80 - نسبة حاالت اإلصابة •
 %**  6.08 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار  •
 (  93-) 2,822 - المرضى بالمستشفيات •
   424  -المرضى المدخلون حديثًا  •
 (  7-) 286 - المرضى في وحدة العناية المركزة •
 (  3-) 97 -  المركزة الموصولون بأنابيب تنفسالمرضى في وحدة العناية  •
 (  468)+ 360,455 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •
االستجابة اإللكترونية الصحية  الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات •

24 - (HERDS)    
   59,038 - (HERDSالرعاية الصحية من خالل نظام )إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق  •

  
  تأثير لقياس موثوقية األكثر المقياس فإن االختبار، ممارسات في التغييرات  ذلك في بما أخرى، وعوامل التغيير هذا بسبب **

   اإلصابة. لحاالت المئوية النسبة وليس - 100,000 لكل اإلصابة حاالت بيانات هو المجتمع على الفيروس
  والذي (DOH NYS) نيويورك والية في الصحة وزارة بيانات مصادر دأح  الصحية اإللكترونية االستجابة بيانات نظام يعد

  البالغين رعاية  ومرافق المسنين رعاية ودور المستشفيات لقِب من عنها اإلبالغ تم كما المؤكدة اليومية الوفيات بيانات يجمع
  فقط.

  
الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية  أبريل/أبريل، لم تعد وزارة  4اعتباًرا من يوم االثنين،  مالحظة مهمة:

(Department of Health and Human Services, HHS تطلب من مرافق االختبار التي تستخدم اختبارات )
( السريعة اإلبالغ عن نتائج حاالت اإلصابة. نتيجة لذلك، سيتم حساب مقياس حاالت  COVID-19مستضدات مرض )

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

لسل واختبارات المستضد. بسبب هذا التغيير ألف لتشمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتس  100الجديدة والحاالت لكل 
وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات االختبار، فإن المقياس األكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على 

 وليس النسبة المئوية لحاالت اإلصابة.   - 100,000المجتمع هو بيانات حاالت اإلصابة لكل 
  

   75,317 -(CDCأُبلغ عنها وجمعتها )إجمالي الوفيات التي  •

  
 ومدينة نيويورك في  الصحة وزارة عنها أبلغت التي هذه  (COVID-19) لمرض المؤقتة الوفاة شهادة بيانات تتضمن

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

  

   40,377,593 -   إجمالي جرعات اللقاح المعطاة •
   3,800 -ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
   21,574 -أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

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%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663906307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ws8GgJyl4tLTxKAnX%2BYBGOs4%2Ba8qiHQ8maxTXEvU%2FkA%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%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663906307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nEq3fYUgpCzCyMBZpLiqk45njYDIT24N97wLvgrdTw8%3D&reserved=0


 

 

عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •
- 93.4  % 

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

   %95.0 -لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 
 عاًما فأكثر ممن أكملوا جرعات اللقاح  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

   CDC) - 89.6%حسب )
عاًما مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  17-12رك الذين تتراوح أعمارهم بين نسبة سكان نيويو •

 %  86.1 -( CDCحسب )
عاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح حسب  17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •

(CDC )- 75.6 % 
 %  83.7 -األقلنسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على   •
 % 75.6 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح •
 -(  CDCالنسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين لديهم جرعة لقاح واحدة على األقل حسب ) •

93.2  % 
 %  79.7 - (CDCالنسبة المئوية إلجمالي سكان نيويورك َممن أكملوا سلسلة اللقاح ) •

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

  

  المنطقة
  7اإلثنين، 
   2022نوفمبر/تشرين 

 8الثالثاء، 
نوفمبر/تشرين الثاني 

2022   

  9األربعاء 
نوفمبر/تشرين الثاني 

2022   

Capital 
Region  14.54  15.04  14.38  

Central New 
York  11.64  11.48  10.87  

Finger Lakes  12.50  12.48  11.83  

Long Island  24.49  24.84  25.12  

Mid-Hudson  20.38  20.12  20.08  

Mohawk 
Valley  14.10  13.75  12.83  

New York 
City  24.89  25.45  25.55  

North 
Country  14.63  13.98  13.91  

Southern 
Tier  17.65  17.44  16.07  

Western 
New York  13.48  13.04  12.38  

على مستوى  
   20.99   21.12   20.90 الوالية  

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

  



 

 

 المنطقة 
نوفمبر/تشرين  7اإلثنين، 

2022   
نوفمبر/تشرين   8الثالثاء، 

   2022الثاني 
نوفمبر/تشرين  9األربعاء 

   2022الثاني 

Capital Region  6.60%  6.85%  6.60%  

Central New 
York  

5.13%  4.98%  4.82%  

Finger Lakes  5.52%  5.44%  5.15%  

Long Island  6.03%  6.04%  6.06%  

Mid-Hudson  5.86%  5.89%  5.75%  

Mohawk Valley  6.40%  6.20%  5.71%  

New York City  5.62%  6.17%  6.17%  

North Country  6.76%  6.38%  6.32%  

Southern Tier  7.01%  7.49%  6.98%  

Western New 
York  

8.09%  7.64%  7.24%  

  %6.08  %6.17  %5.90  الوالية مستوى على

  
  تأثير لقياس موثوقية األكثر المقياس فإن االختبار، ممارسات في التغييرات  ذلك في بما أخرى، وعوامل التغيير هذا بسبب **

   اإلصابة. لحاالت المئوية النسبة وليس - 100,000 لكل اإلصابة حاالت بيانات هو المجتمع على الفيروس
  

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

  

  مدينة في الحي
   نيويورك

نوفمبر/تشرين  7اإلثنين، 
2022   

نوفمبر/تشرين   8الثالثاء، 
   2022الثاني 

نوفمبر/تشرين  9األربعاء 
   2022الثاني 

Bronx  6.59%  6.62%  6.49%  

Kings  4.50%  5.79%  5.83%  

New York  5.74%  5.84%  5.80%  

Queens  6.82%  6.84%  6.87%  

Richmond  5.44%  5.46%  5.50%  

  
  تأثير لقياس موثوقية األكثر المقياس فإن االختبار، ممارسات في التغييرات  ذلك في بما أخرى، وعوامل التغيير هذا بسبب **

   اإلصابة. لحاالت المئوية النسبة وليس - 100,000 لكل اإلصابة حاالت بيانات هو المجتمع على الفيروس
  

( في والية نيويورك COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 4,477باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
 . يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:  6,204,401ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 

  

   الجديدة اإلصابة حاالت   اإلصابة حاالت إجمالي  المقاطعة

Albany  75,112  52  

Allegany  10,359  5  

Broome  55,967  27  

Cattaraugus  18,578  7  

Cayuga  19,544  8  

Chautauqua  28,310  12  

Chemung  25,554  14  



 

 

Chenango  11,324  5  

Clinton  21,388  13  

Columbia  13,027  8  

Cortland  12,778  7  

Delaware  9,638  3  

Dutchess  79,341  52  

Erie  258,166  119  

Essex  7,290  4  

Franklin  11,632  4  

Fulton  15,873  7  

Genesee  15,967  11  

Greene  10,370  5  

Hamilton  1,046  -  

Herkimer  16,808  10  

Jefferson  25,496  26  

Lewis  7,053  3  

Livingston  13,809  6  

Madison  16,171  7  

Monroe  183,386  104  

Montgomery  14,420  4  

Nassau  511,012  434  

Niagara  57,352  26  

NYC  2,882,725  2,362  

Oneida  66,201  25  

Onondaga  137,252  53  

Ontario  24,840  14  

Orange  130,338  89  

Orleans  10,107  5  

Oswego  33,132  9  

Otsego  12,678  6  

Putnam  29,452  18  

Rensselaer  39,954  18  

Rockland  111,371  108  

Saratoga  58,759  29  

Schenectady  41,706  22  

Schoharie  6,283  6  

Schuyler  4,196  2  

Seneca  7,286  -  

St. Lawrence  25,451  9  

Steuben  24,250  12  

Suffolk  528,435  382  

Sullivan  23,000  25  



 

 

Tioga  13,437  7  

Tompkins  25,363  13  

Ulster  40,491  33  

Warren  17,888  6  

Washington  14,984  5  

Wayne  20,926  18  

Westchester  313,223  212  

Wyoming  9,644  4  

Yates  4,258  2  

  
  

  الذين (COVID-19) مرض بفيروس إصابتهم ثبتت الذين المستشفى في المقيمين  األفراد عدد توضح التي البيانات يلي فيما
 المستشفيات إلى أدخلوا الذين األشخاص وعدد (COVID-19) مرض (/مضاعفاتCOVID-19) مرض بسبب إدخالهم تم

   (:COVID-19) مرض غير أمراض بسبب

  المنطقة

 مرضى
(-COVID

  في (19
 المستشفى

   حاليًا

 أدخلوا
  للمستشفيات

 بسبب
(COVID) أو 

  مرض مضاعفات
(COVID)  

 أدخلوا %
  للمستشفيات

 مرض بسبب
(COVID) أو 

  مرض مضاعفات
(COVID)   

 للمستشفيات أدخلوا
 تضمين يتم لم حيث

 (COVID) مرض
   الدخول أسباب كأحد

 أدخلوا %
 لم  حيث للمستشفيات

 مرض تضمين يتم
(OVIDC) كأحد  

   الدخول أسباب

Capital 
Region  

128  75  58.60%  53  41.40%  

Central 
New 
York  

90  47  52.20%  43  47.80%  

Finger 
Lakes  

295  88  29.80%  207  70.20%  

Long 
Island  

493  240  48.70%  253  51.30%  

Mid-
Hudson  

293  121  41.30%  172  58.70%  

Mohawk 
Valley  

45  25  55.60%  20  44.40%  

New 
York City  

1,163  494  42.50%  669  57.50%  

North 
Country  

61  31  50.80%  30  49.20%  

Southern 
Tier  

108  29  26.90%  79  73.10%  

Western 
New 
York  

146  64  43.80%  82  56.20%  

  مستوى على
   الوالية

2,822  1,214  43.00%  1,608  57.00%  



 

 

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

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

. يأتي 59,038(، ليصل اإلجمالي إلى  COVID-19حالة وفاة جديدة بسبب مرض ) 24باألمس، تم اإلبالغ عن إجمالي  
 التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:  

  
  

  المقاطعة
 الوفاة حاالت

   الجديدة

Bronx  1  

Broome  1  

Erie  1  

Herkimer  1  

Kings  2  

Monroe  2  

Montgomery  1  

Nassau  1  

New York  4  

Onondaga  1  

Queens  1  

Richmond  2  

Steuben  1  

Suffolk  3  

Westchester  2  

 24    اإلجمالي العدد

  
عاًما على    11-5يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 Federallyاإلدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا )االتصال بطبيب األطفال أو طبيب األسرة أو 
Qualified Health Centers, FQHC  أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه )
أو    438829، أو إرسال الرمز البريدي الخاص بهم إلى vaccines.govالفئة العمرية. يمكن لآلباء واألوصياء زيارة 

للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض  1-800-232-0233االتصال بالرقم  
(COVID-19من صناعة فايزر با )( يونتك، ألن لقاحاتCOVID-19 .األخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية ) 
  

لآلباء واألوصياء للحصول على معلومات جديدة، واألسئلة واألجوبة المتكررة، والموارد   اإللكتروني الموقعتوجه إلى 
 المصممة خصيًصا آلباء وأوصياء هذه الفئة العمرية.  

  

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

    المزود موقع حسب اإلقليمية التطعيم بيانات

  
 لقاح جرعة تلقوا الذين عدد

   األقل على واحدة
 أكملوا الذين األشخاص

   اللقاح سلسلة

  المنطقة
 المجموع  
  التراكمي

 المجموع  
  التراكمي

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%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663906307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ugHhXtwNTlOtCKMce4ZQjTYymY6Nmbm%2Fqbwfqzt0INw%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%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663906307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Fu3n7xgxuM%2FuCULs8lyCCeNjuTq7RykuXJX3L%2BPQPns%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%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663906307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6quiCkBKRpbr3DXpax1F5XAk32vu7EejHD%2BqVsbH27E%3D&reserved=0


 

 

Capital Region  987,152  903,588  

Central New 
York  

660,903  611,306  

Finger Lakes  890,086  823,347  

Long Island  2,252,980  2,006,340  

Mid-Hudson  1,769,965  1,550,315  

Mohawk Valley  332,694  309,729  

New York City  8,305,710  7,359,484  

North Country  312,579  282,646  

Southern Tier  455,891  415,889  

Western New 
York  

982,503  902,561  

  15,165,205  16,950,463  الوالية مستوى على

      

    المعززة/اإلضافية الجرعات

  المنطقة
 المجموع  
  أيام 7 الزيادة خالل آخر  التراكمي

Capital Region  603,132  209  

Central New 
York  

405,109  188  

Finger Lakes  633,395  109  

Long Island  1,441,688  963  

Mid-Hudson  1,140,387  616  

Mohawk Valley  210,783  80  

New York City  3,740,911  1,813  

North Country  189,174  79  

Southern Tier  287,554  74  

Western New 
York  

669,287  190  

  4,321  9,321,420  الوالية مستوى على

  

(.  COVID-19الطالع سكان نيويورك على مستجدات توزيع لقاح مرض ) (COVID-19) مرض لقاح تتبع لوحةتتوفر 
( في  COVID-19تطلب إدارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )

مقاييس في جهود التطعيم في ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث ال 24غضون  
( اختالفًا طفيفًا عن البيانات CIR( و )NYSIISالوالية. تختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من )

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

  
  

###   

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 

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%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663906307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RPsv1L6yXOalEttPeh%2FbCVwrE%2BzP2HQRF4bSe1Y9jw%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%7C564699503424400c43e108dac347dbec%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037010663906307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k5QgWI0F8DFHuhEJCXp0EOrjYOf%2FSGGOt2Y58KH1NJ0%3D&reserved=0
إرسالبالبريدالإلكترونيإلى:press.office@exec.ny.gov

