
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 21/11 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

    
    نوفمبر/تشرين الثاني 18حالة وفاة على مستوى الوالية في  17تم اإلبالغ عن 

   
   

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

"مع اقترابنا من عطلة نهاية األسبوع األعياد أحث سكان نيويورك على توخي اليقظة واستخدام كافة   قالت الحاكمة هوكول،
األدوات المتاحة للحفاظ على سالمتهم وصحتهم وأحبائهم ومجتمعاتهم". "ابَق على اطالع دائم بجرعات اللقاح، وافحص قبل  

  إلى طبيبك حول خيارات العالج الممكنة." التجمعات أو السفر. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث 
   

وستظهر فيها مفوضة الصحة في والية نيويورك  حملة توعية عامةوفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الحاكمة هوكول 
الفيروس المخلوي التنفسي   -يروسات الدكتورة ماري تي باسيت وهي تتحدث مباشرة إلى سكان نيويورك حول ثالثة ف

(Respiratory Syncytial Virus, RSV( واإلنفلونزا ومرض )COVID-19 )-   وجميعها منتشرة اآلن في الوالية
ولها أعراض متشابهة ويحتمل أن تتسبب باإلصابة بمرض خطير. تتضمن الفيديوهات التي أنتجتها وزارة الصحة بوالية 

   . مقدمي الرعاية الصحية موجهة للوالدين؛ ونسخة تستهدف نسخة أطولو مقطع قصير نيويورك
  

جرعات   أعوام أو أكثر قد يتلقون اآلن 5بأن األطفال الذين تبلغ أعمارهم  تواصل الحاكمة هوكول تذكير سكان نيويورك
   (.COVID-19موصى بها لزيادة الحماية ضد مرض ) ائية التكافؤمعززة ثن

  
لتحديد موعد لجرعة  (. COVID-19كما تحّث الحاكمة سكان نيويورك على تلقي الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لمرض )

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

   مواقع قريبة.
  

موسم اإلنفلونزا إضافة إلى ذلك، تشجع الحاكمة هوكول سكان نيويورك على الحصول على لقاح اإلنفلونزا السنوي ألن 
( منتشران لذا  COVID-19في كافة أنحاء والية نيويورك. إن فيروس اإلنفلونزا والفيروس المسبب لمرض )منتشر بكثرة

   جيدة ولتجنب الضغط اإلضافي على نظام الرعاية الصحية. فإن التطعيم ضد كليهما هو أفضل طريقة للبقاء بصحة 
  

، لتذكير البالغين وأولياء األمور بالحصول على مطاعيم ضد  حملتها السنوية للتثقيف العام تواصل إدارة الصحة تنفيذ 
أشهر وأكبر. بدأ عرض اإلعالنات باللغتين اإلنجليزية  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.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-launches-public-awareness-campaign-protect-new-yorkers-against-respiratory&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TfT7SKvD%2BBd8uEjTWeWo%2F5aroSbjrWzPpKrV%2B4MO6Ws%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kj%2FnK8KfUN1EQwFnZCm9LhS2oak6P6sOls5LlZTE35o%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0Vpg4pRIRnYBUIHh052NZyjArdkIs6UjSQdQw7qFwFU%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SkpT1iwC4Isvz7%2BIZaXIqDEG71LnDxxAvvBJFVoLxw8%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AKiFrGa4loaoZ%2BZmwGhjG7OtiN155kEDtkQNeekgunI%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AKiFrGa4loaoZ%2BZmwGhjG7OtiN155kEDtkQNeekgunI%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FwXtMpdoczpmg%2BAKXzcmmKHM1HF7BrvIu8qXPNZZzdo%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y3eA6L6XNaBA5tEv8hi%2BspDg5NHrtw%2FWezuGfW3DciI%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y3eA6L6XNaBA5tEv8hi%2BspDg5NHrtw%2FWezuGfW3DciI%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZbB5G4hACKzsgEAh8swyAdh1YvQ1qK15iVeclQZ2jV8%3D&reserved=0


 

 

vaccines.gov/find-ر أو ز   اتصل بقسم الصحة المحليعيادات لقاح اإلنفلونزا،  للحصول على معلومات حول
vaccines/ .  

   
     تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

  

  13.38 -ألف  100الحاالت لكل  •

  19.00 -ألف  100أيام لكل  7متوسط الحاالت الجديدة على مدار  •

  38,532 - نتائج االختبار المبلغ عنها •

  2,614 -إجمالي حاالت اإلصابة  •

       %**5.97 - نسبة حاالت اإلصابة •

    %**5.88 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار  •

  (*15)+ 2,644 -عدد المرضى بالمستشفيات  •

   *451 - المرضى المدخلون حديثًا •

  (*7-) 254 -المرضى في وحدة العناية المركزة  •

  (*4-) 93 -المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة التنفس   •

  (* 394)+ 363,722 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

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

    *59,220 - (HERDSإجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام ) •
 

 Health and** نظًرا لتغيير سياسة اإلبالغ عن االختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية )
Human Services, HHS والعديد من العوامل األخرى ،، بما في ذلك التغييرات في ممارسات االختبار، فإن)

وليس   - 100,000المقياس األكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حاالت اإلصابة لكل 
   النسبة المئوية لحاالت اإلصابة.

 
 NYSمصادر بيانات إدارة الصحة في والية نيويورك )يعد نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية أحد 

DOH والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم اإلبالغ عنها من قِبل المستشفيات ودور رعاية المسنين )
     ومرافق رعاية البالغين فقط.

 
ت البشرية الفيدرالية تطلب من أبريل، لم تعد وزارة الصحة والخدما 4اعتباًرا من يوم االثنين،  مالحظة مهمة:

السريعة اإلبالغ عن نتائج حاالت اإلصابة. نتيجة  COVID-19مرافق االختبار التي تستخدم اختبارات مستضدات 
لذلك، سيتم حساب مقياس حاالت اإلصابة بالنسبة المئوية في والية نيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز 

في المختبر فقط. سيستمر اإلبالغ عن اختبارات المستضدات اإليجابية إلى والية   ( المبلغ عنهاPCRالمتسلسل )
ألف لتشمل اختبارات تفاعل  100نيويورك وسيستمر اإلبالغ عن حاالت اإلصابة اليومية الجديدة والحاالت لكل 

تغييرات في ممارسات البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد. بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك ال
االختبار، فإن المقياس األكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حاالت اإلصابة لكل  

    وليس النسبة المئوية لحاالت اإلصابة. - 100,000
   

 75,618  - (CDCإجمالي الوفيات التي أبلغ عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ) •
 

( في والية DOH( هذه التي أبلغت عنها إدارة الصحة ) COVID-19تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لمرض )
( أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية  CDCنيويورك ومدينة نيويور إلى )

  المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وغيرها من األماكن.
 

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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FivmmS9EZuP9DX%2BDX86LVztg6Tzr5%2FNM9AAcvsMcaIo%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uStDFcmc2lfLY%2FIw3pZlo5ujDxBtGMsaMNfoqD1%2BnEk%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uStDFcmc2lfLY%2FIw3pZlo5ujDxBtGMsaMNfoqD1%2BnEk%3D&reserved=0


 

 

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

   المنطقة
  نوفمبر/تشرين الثاني  18الجمعة 

2022  
نوفمبر/تشرين الثاني  19السبت، 

2022   
نوفمبر/تشرين الثاني  20األحد، 

2022   

Capital Region   9.11  9.02  8.91  

Central New 
York   7.55  7.57  7.83  

Finger Lakes   9.74  9.57  9.35  

Long Island   23.58  23.76  24.31  

Mid-Hudson   18.10  18.24  18.21  

Mohawk Valley   8.92  8.86  8.92  

New York City   24.10  24.63  24.69  

North Country   8.83  8.83  8.39  

Southern Tier   12.01  12.52  12.43  

Western New 
York   8.09  7.75  7.28  

  19.00  18.96  18.71   على مستوى الوالية

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

      

   المنطقة
نوفمبر/تشرين  18الجمعة 

  2022 الثاني 
نوفمبر/تشرين  19السبت، 

    2022الثاني 
نوفمبر/تشرين   20األحد، 

    2022الثاني 

Capital 
Region  4.89%  4.83%  4.78%  

Central New 
York  3.49%  3.50%  3.63%  

Finger Lakes  4.38%  4.37%  4.28%  

Long Island  6.12%  6.10%  6.16%  

Mid-Hudson  6.19%  6.13%  6.07%  

Mohawk 
Valley  4.40%  4.36%  4.34%  

New York City  6.27%  6.32%  6.33%  

North Country  4.39%  4.46%  4.47%  

Southern Tier  5.25%  5.46%  5.38%  

Western New 
York  5.25%  5.26%  5.21%  

على مستوى  
  %5.88  %5.88  %5.86  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**:

      

الحي في مدينة  
   نيويورك

نوفمبر/تشرين  18الجمعة 
  2022 الثاني 

نوفمبر/تشرين  19السبت، 
    2022الثاني 

نوفمبر/تشرين   20األحد، 
    2022الثاني 

Bronx  6.98%  7.07%  7.06%  

Kings  5.69%  5.71%  5.77%  

New York  6.20%  6.26%  6.28%  

Queens  6.92%  7.00%  6.95%  

Richmond  5.17%  5.12%  4.98%  

      
** 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-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 2,614باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 
      شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي: 6,244,030ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 

   

  المقاطعة
إجمالي حاالت 

  اإلصابة
حاالت اإلصابة 

  الجديدة

Albany  75,405  18  

Allegany  10,392  -  

Broome  56,207  6  

Cattaraugus  18,643  1  

Cayuga  19,623  4  

Chautauqua  28,381  1  

Chemung  25,709  14  

Chenango  11,382  1  

Clinton  21,487  7  

Columbia  13,092  4  

Cortland  12,831  1  

Delaware  9,684  2  

Dutchess  79,804  41  

Erie  258,938  17  

Essex  7,332  2  

Franklin  11,660  -  

Fulton  15,927  2  

Genesee  16,024  4  

Greene  10,403  3  

Hamilton  1,052  1  

Herkimer  16,851  2  

Jefferson  25,627  2  

Lewis  7,067  -  

Livingston  13,868  2  



 

 

Madison  16,230  7  

Monroe  184,199  51  

Montgomery  14,474  4  

Nassau  514,781  310  

Niagara  57,547  11  

NYC  2,904,902  1,444  

Oneida  66,429  11  

Onondaga  137,647  34  

Ontario  24,987  8  

Orange  131,026  40  

Orleans  10,142  -  

Oswego  33,225  5  

Otsego  12,721  5  

Putnam  29,645  13  

Rensselaer  40,108  8  

Rockland  112,050  36  

Saratoga  58,971  13  

Schenectady  41,868  10  

Schoharie  6,311  2  

Schuyler  4,209  -  

Seneca  7,329  6  

St. 
Lawrence  25,508  2  

Steuben  24,370  8  

Suffolk  531,909  268  

Sullivan  23,188  9  

Tioga  13,514  6  

Tompkins  25,473  5  

Ulster  40,712  18  

Warren  17,995  4  

Washington  15,043  6  

Wayne  21,004  5  

Westchester  315,169  128  

Wyoming  9,675  2  

Yates  4,280  -  

    
(  COVID-19فيما يلي البيانات التي توضح عدد األفراد الذين أدخلوا إلى المستشفى ممن ثبتت إصابتهم بفيروس مرض )

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

   

   المنطقة

مرضى 
(COVID-

( في  19

أدخلوا للمستشفيات 
( COVIDبسبب )

أو مضاعفات 

% أدخلوا 
للمستشفيات بسبب  

( COVIDمرض )

أدخلوا 
للمستشفيات حيث  

لم يتم تضمين 

% أدخلوا 
للمستشفيات حيث  

ضمين لم يتم ت



 

 

المستشفيات 
  حاليًا

مرض 
(COVID)   

أو مضاعفات مرض 
(COVID )   

مرض 
(COVID  كأحد )

   أسباب الدخول

مرض 
(COVID  كأحد )

   أسباب الدخول

Capital 
Region   121  76  62.8%  45  37.2%  

Central 
New York   62  27  43.5%  35  56.5%  

Finger 
Lakes   276  79  28.6%  197  71.4%  

Long 
Island   470  201  42.8%  269  57.2%  

Mid-
Hudson   250  102  40.8%  148  59.2%  

Mohawk 
Valley   32  12  37.5%  20  62.5%  

New York 
City   1,174  450  38.3%  724  61.7%  

North 
Country   49  28  57.1%  21  42.9%  

Southern 
Tier   74  21  28.4%  53  71.6%  

Western 
New York   136  46  33.8%  90  66.2%  

على مستوى  
  %60.6  1,602  %39.4  1,042  2,644  الوالية

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

     (.ny.gov( | إدارة الصحة )COVID-19بيانات متحورات مرض )المعلومات: 
   
( ليصل العدد  COVID-19حالة وفاة جديدة بسبب مرض )  17نوفمبر/تشرين الثاني، تم اإلبالغ عن  18في يوم الجمعة،   

    يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:. 59,220اإلجمالي إلى  
    

                   حاالت الوفاة الجديدة  المقاطعة

Bronx  1  

Chemung  1  

Kings  3  

Nassau  3  

Niagara  1  

Putnam  1  

Queens  4  

Richmond  1  

Suffolk  1  

Tioga  1  

  17  العدد اإلجمالي

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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rhADayolNInGePZpB%2B%2BmKobS9ng%2FLCPwPXaHGFHaLe8%3D&reserved=0


 

 

   
( من مرافق الرعاية الصحية خالل عطالت نهاية األسبوع أو HERDSمالحظة مهمة: ليس مطلوباً حالياً جمع بيانات )

سيتم استئناف االستبيان اليوم وسيتم عرض بيانات المستشفى/الوفيات في تقرير الغد.  تم اإلبالغ عن  العطالت الرسمية. 
   نوفمبر/تشرين الثاني. 18األرقام التي تحمل عالمة النجمة يوم الجمعة، 

      
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.
   
###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ywGfQ1yXvrF7dCNpO8tDcULFoGiGD9%2FopjFRgB7zWiE%3D&reserved=0
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