
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 23/12 للنشر فوًرا:

 
 

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

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

  
  ديسمبر/كانون األول 22حالة وفاة على مستوى الوالية في  32تم اإلبالغ عن 

  
  

( وحددت الخطوات COVID-19أطلعت الحاكمة كاثي هوكول سكان نيويورك على تقدم الوالية في مكافحة مرض )
األساسية التي يمكنهم اتخاذها للحماية من انتشار التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية التي تصبح أكثر شيوًعا في فصل  

  الشتاء. 
  

"بينما يجتمع سكان نيويورك لالحتفال بموسم األعياد هذا أحث الجميع على البقاء يقظين واتخاذ كافة  قالت الحاكمة هوكول،
استمروا في مواكبة جرعات اللقاح واخضعوا   ياطات المتاحة للحفاظ على سالمتهم وصحتهم وأحبائهم ومجتمعاتهم.االحت

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

 -مثل مواكبة اللقاحات وممارسة النظافة المناسبة  -سكان نيويورك على اتخاذ تدابير وقائية مشتركة  تحث  الحاكمة هوكول 
-COVID( واألنفلونزا ومرض )Respiratory Syncytial Virus, RSVللحماية من الفيروس المخلوي التنفسي )

ً  ( وتقليل عبء المرضى على المستشفيات المحلية. قدمت الحاكمة مؤخًرا19 لسكان نيويورك بشأن جهود التأهب على   تحديثا
  صعيد القطاع الصحي للظروف الشتوية في الوالية.

   
( الطريق CDCفي وقت سابق من هذا الشهر مهدت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ومركز السيطرة على األمراض )

COVID-عززة ثنائية التكافؤ لزيادة الحماية ضد فيروس )لتلقي جرعة م لألطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر وأكبرأيًضا
  .سنوات وأكبر 5لألطفال الذين تبلغ أعمارهم (. سابقاً، كانت نت تلك اللقاحات متاحة فقط 19

   
نظًرا الستمرار ارتفاع حاالت اإلصابة باإلنفلونزا في كافة أنحاء الوالية قامت إدارة الصحة في والية نيويورك مؤخًرا بتذكير  

قفزة بنسبة   صدر مؤخراً إلى وجودتقريرسكان نيويورك باتخاذ تدابير وقائية بما في ذلك الحصول على لقاح اإلنفلونزا. يشير 
بالمائة من أسبوع آلخر في عدد حاالت اإلصابة المؤكدة مختبريًا في كافة أنحاء نيويورك وزيادة بنسبة ستة بالمائة في  19

  ديسمبر/كانون األول. 10حاالت دخول المستشفيات بسبب اإلنفلونزا لألسبوع المنتهي بتاريخ 
تقرير  ال تزال مراجعات قسم الطوارئ للمرضى الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض األنفلونزا مرتفعة أيًضا. وقد توصل

حالة انتشار مؤكدة مختبريًا في مرافق الرعاية طويلة األجل والحادة   79صدر مؤخراً عن اإلدارة وجود   عن مراقبة اإلنفلونزا
   في الوالية لنفس األسبوع.

تضم مفوضة الصحة في والية نيويورك الدكتورة ماري تي باسيت   حملة توعية عامةأطلقت الحاكمة هوكول في وقت سابق
وهي تتحدث مباشرة إلى سكان نيويورك حول الفيروسات الثالثة المنتشرة اآلن في الوالية ذات األعراض المتشابهة والتي من 

 نسخة أطولو مقطع قصير المحتمل أن تسبب مرًضا خطيًرا. تتضمن الفيديوهات التي أنتجتها وزارة الصحة بوالية نيويورك
   .مقدمي الرعاية الصحية  موجهة للوالدين؛ ونسخة تستهدف

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-urges-new-yorkers-take-steps-reduce-risk-respiratory-illnesses-holiday-season&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237372116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cZYOEYZ0UDDU3ebOR80m5ZCbhtwEHY5DTdEn3kH1zlA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fvideo-audio-photos-rush-transcript-governor-hochul-updates-new-yorkers-winter-health&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BPWXSCk5UeuYYJIWXNk1OHnGs2R%2BWUt%2F%2B7MsAhKyXRg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Fnews-events%2Fpress-announcements%2Fcoronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-updated-bivalent-covid-19-vaccines-children-down-6-months%23%3A~%3Atext%3DWith%2520today%27s%2520authorization%252C%2520the%2520Moderna%2Cmonovalent%2520Moderna%2520COVID-19%2520Vaccine.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RpnPT603tj7h6M3tRq%2BexkwccMmI3%2BkaAdlYkS9%2B85k%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iPGQf57tyaogfFdlJjXJ38RCqR1ufqWhU%2F3wsPxHQXE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Finfluenza%2Fsurveillance%2F2022-2023%2Fflu_report_current_week.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eBUuhExQq4uNDQLcw2UKrcYj5%2BesWdjLFDz7ZAJV%2BAQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Finfluenza%2Fsurveillance%2F2022-2023%2Fflu_report_current_week.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eBUuhExQq4uNDQLcw2UKrcYj5%2BesWdjLFDz7ZAJV%2BAQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Finfluenza%2Fsurveillance%2F2022-2023%2Fflu_report_current_week.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eBUuhExQq4uNDQLcw2UKrcYj5%2BesWdjLFDz7ZAJV%2BAQ%3D&reserved=0
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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fygG1cZXLBq70CLqfktXnz6S%2BtWG8UOnnjhr5eJz4hg%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IuOKCdPsItyXpwtv1o8jRb50zT8aVwNvG85w8XKmyyw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjJbMCyI-WJo%26feature%3Dyoutu.be&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8nCj7ggCZOPtqnRWwPtsPhn7hfsF0NkfZDmyIpgsJjY%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1yBnhbXKJFMd8atNJ9gQrxBzJIWBfN4lSNpXg7YoY4Q%3D&reserved=0


 

 

(. لتحديد موعد  COVID-19كما طلبت الحاكمة من سكان نيويورك الحصول على جرعات معززة ثنائية التكافؤ لمرض )
للحصول على جرعة معززة، يجب على سكان نيويورك االتصال بالصيدلية المحلية أو إدارة الصحة في المقاطعة أو مقدم  

  1-800- 232-0233، أو اتصل بالرقم 438829أرسل الرمز البريدي إلى الرقم  vaccines.govالرعاية الصحية؛ ُزر
  قريبة. للعثور على مواقع 

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

(، ولذا فإن  COVID-19في كافة أنحاء والية نيويورك. ينتشر فيروس اإلنفلونزا والفيروس المسبب لمرض ) منتشر بكثرة
   التطعيم ضد كليهما هو أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة ولتجنب الضغط اإلضافي على نظام الرعاية الصحية.

   
، لتذكير البالغين وأولياء األمور بالحصول على مطاعيم  حملتها السنوية للتثقيف العامتواصل إدارة الصحة في الوالية تنفيذ 

بدأ عرض اإلعالنات باللغتين اإلنجليزية أشهر وأكبر.  6( ألنفسهم ولألطفال بعمر COVID-19ضد اإلنفلونزا ومرض )
   واإلسبانية في وقت سابٍق من الشهر الماضي.

   
vaccines.gov/find-أو ُزر  اتصل بإدارة الصحة المحلية للحصول على معلومات حول عيادات لقاح اإلنفلونزا، 

vaccines/ .  
  

  اليوم بإيجاز أدناه: تم تلخيص بيانات 
  

  34.15 -ألف  100الحاالت لكل  •

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

  69,818 -نتائج االختبار المبلغ عنها  •

  6,674 -إجمالي الحاالت اإليجابية  •

  %**9.04 - نسبة الحاالت اإليجابية •

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

  (59-) 3,719 - المرضى بالمستشفيات •

•  ً   609 - المرضى المدخلون حديثا

  (8-) 366- المرضى في وحدة العناية الحثيثة •

  (5)+ 164 - المرضى في وحدة العناية الحثيثة الموصولون بأجهزة التنفس  •

  (620)+ 378,076 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة للطوارئ الصحية   •
(HERDS) - 32  

  60,150 - (HERDSإجمالي الوفيات المبلغ عنها بواسطة مرافق الرعاية الصحية من خالل ) •

  
** بسبب تغيير سياسة اإلبالغ عن االختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس 

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

  
( والذي  NYS DOHيعد نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في والية نيويورك )

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

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mE1iYFQ1GiLArKP4raV4i%2ByLbwuCf8LtZCpFbtNQslo%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BXHebY3Q14RDZNRha67IPzTvPzSo4fKoGlDioGQm09Y%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xb9A0csnMZXEsy3uEaQfwHi4aGrrI0QJxo1TR3y8GQ0%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ykUX7WAVd7a5zx44YqLH9rJThokj494dmFSOaRWiyxA%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ykUX7WAVd7a5zx44YqLH9rJThokj494dmFSOaRWiyxA%3D&reserved=0


 

 

أبريل/نسان، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية تطلب من مرافق   4اعتباًرا من يوم االثنين،  مالحظة مهمة:
السريعة اإلبالغ عن نتائج حاالت اإلصابة. نتيجة لذلك، سيتم   COVID-19تي تستخدم اختبارات مستضدات االختبار ال

( المبلغ PCRحساب مقياس حاالت اإلصابة بالنسبة المئوية في والية نيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل )
مستضدات اإليجابية إلى والية نيويورك وسيستمر اإلبالغ عن حاالت عنها في المختبر فقط. سيستمر اإلبالغ عن اختبارات ال

ألف لتشمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد. بسبب  100اإلصابة اليومية الجديدة والحاالت لكل 
ر موثوقية لقياس تأثير الفيروس  هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات االختبار، فإن المقياس األكث

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

  76,528- (CDCإجمالي الوفيات التي تم أبلغ عنها وجمعتها ) •

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

نيويورك إلى 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.

  

  43,302,276-   إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة •

  20,217 - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ  •

     131,803- أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

  % 85.3 - عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح 18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •

    %90.3 (CDCا فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح حسب  )عامً  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

  %14.1 -عاًما فأكثر الُمواكبين للقاحات  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

  % 74.3- -عاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح  17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •

- ( CDCعاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح حسب ) 17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •
76.0%    

   %5.1 -لقاحات عاًما الُمواكبين ل 17-12نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •

  %39.7 -عاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح  11-5نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •

  -( CDCعاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح حسب ) 11-5نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •
40.5%  

   %2.7 -عاًما الُمواكبين للقاحات  11-5نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •

  %6.9 -عاًما مَمن أكملوا سلسلة اللقاح  4-0نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •

  %6.9 -سنوات المواكبين للمطاعيم   4-0نسبة سكان نيويورك الذين تتراوح أعمارهم بين  •

  %76.2 -نسبة جميع سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاحات  •

  %80.4 (CDCنسبة جميع سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة لقاحات حسب ) •

   %12.2 -نسبة جميع سكان نيويورك المواكبين للمطاعيم  •

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

  

  المنطقة
ديسمبر/كانون األول  20الثالثاء 

2022  
ديسمبر/كانون األول  21األربعاء،  

2022   
ديسمبر/كانون األول  22الخميس 

2022  

Capital Region  12.85   13.15   13.31  

Central New 
York  12.71   12.80   12.36  



 

 

Finger Lakes  13.50   14.27   15.25  

Long Island  44.90   44.33   44.70  

Mid-Hudson  30.38   30.37   30.42  

Mohawk Valley  11.98   12.75   13.69  

New York City  33.41   32.99   33.09  

North Country  13.57   13.50   12.68  

Southern Tier  12.19   12.19   12.30  

Western New 
York  14.49   15.74   16.42  

  28.67   28.46   28.55  على مستوى الوالية

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

  

  المنطقة
ديسمبر/كانون األول  20الثالثاء 

2022  
ديسمبر/كانون األول  21األربعاء،  

2022   
ديسمبر/كانون األول  22الخميس 

2022  

Capital Region  6.09%   6.44%   6.42%  

Central New 
York  5.32%   5.38%   5.20%  

Finger Lakes  6.15%   6.62%   6.80%  

Long Island  9.23%   9.29%   9.53%  

Mid-Hudson  7.85%   7.95%   8.10%  

Mohawk Valley  5.23%   5.88%   6.40%  

New York City  7.35%   7.42%   7.68%  

North Country  5.27%   5.36%   5.36%  

Southern Tier  5.13%   4.90%   5.13%  

Western New 
York  10.91%   11.44%   12.65%  

  %7.86   %7.62   %7.50  على مستوى الوالية

  
** بسبب تغيير سياسة اإلبالغ عن االختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس 

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

  
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

ديسمبر/كانون األول  20الثالثاء، 
2022  

ديسمبر/كانون األول  21األربعاء، 
2022  

ون األول ديسمبر/كان 22الخميس 
2022  

Bronx  8.51%  8.62%  8.71%  

Kings  5.76%  5.80%  6.07%  

New York  7.34%  7.35%  7.61%  



 

 

Queens  8.99%  9.11%  9.36%  

Richmond  7.97%  8.13%  8.48%  

  
** بسبب تغيير سياسة اإلبالغ عن االختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس 

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

  
( في والية نيويورك COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 6,674االختبارات إصابة باألمس، أثبتت نتائج 

   شخًصا. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي: 6,407,636ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
  

  حاالت اإلصابة الجديدة  إجمالي حاالت اإلصابة  المقاطعة

Albany  76,540   60   

Allegany  10,511   10   

Broome  57,096   35   

Cattaraugus  18,826   9   

Cayuga  19,865   9   

Chautauqua  28,660   11   

Chemung  26,137   11   

Chenango  11,572   2   

Clinton  21,887   9   

Columbia  13,300   2   

Cortland  12,995   2   

Delaware  9,828   10   

Dutchess  81,940   69   

Erie  262,651   221   

Essex  7,437   4   

Franklin  11,824   11   

Fulton  16,184   15   

Genesee  16,229   7   

Greene  10,594   8   

Hamilton  1,067   1   

Herkimer  17,018   7   

Jefferson  26,144   18   

Lewis  7,169   2   

Livingston  14,045   9   

Madison  16,428   5   

Monroe  187,096   183   

Montgomery  14,660   11   

Nassau  532,265   758   

Niagara  58,214   31   



 

 

NYC  2,990,086   3,321   

Oneida  67,174   39   

Onondaga  139,157   57   

Ontario  25,418   22   

Orange  134,472   165   

Orleans  10,267   5   

Oswego  33,629   16   

Otsego  12,900   10   

Putnam  30,523   39   

Rensselaer  40,692   16   

Rockland  115,178   130   

Saratoga  59,916   33   

Schenectady  42,462   28   

Schoharie  6,411   4   

Schuyler  4,268   4   

Seneca  7,441   6   

St. Lawrence  25,748   7   

Steuben  24,809   12   

Suffolk  550,383   722   

Sullivan  23,714   25   

Tioga  13,754   10   

Tompkins  25,887   10   

Ulster  41,633   37   

Warren  18,386   20   

Washington  15,337   8   

Wayne  21,344   19   

Westchester  324,357   371   

Wyoming  9,768   4   

Yates  4,340   4   

  
(  COVID-19فيما يلي البيانات التي توضح عدد األفراد المدخلين إلى المستشفيات والذين ثبتت إصابتهم بفيروس مرض )

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

  

  المنطقة

مرضى 
(COVID-19 )

في المستشفى 
  حاليًا

أُدخلوا بسبب مرض 
(COVID أو )

مضاعفات مرض  
(COVID)  

من أدخلوا  % نسبة
بسبب مرض 

(COVID أو )
مضاعفات مرض  

(COVID)  

أدخلوا حيث لم يتم  
تضمين مرض 

(COVID  كأحد )
  أسباب اإلدخال

نسبة % من أدخلوا حيث 
لم يتم تضمين مرض 

(COVID  كأحد أسباب )
  القبول اإلدخال



 

 

Capital 
Region  154  80  51.9%  74  48.1%  

Central 
New York  71  39  54.9%  32  45.1%  

Finger 
Lakes  280  70  25.0%  210  75.0%  

Long 
Island  780  353  45.3%  427  54.7%  

Mid-
Hudson  454  205  45.2%  249  54.8%  

Mohawk 
Valley  49  26  53.1%  23  46.9%  

New York 
City  1,655  724  43.7%  931  56.3%  

North 
Country  51  21  41.2%  30  58.8%  

Southern 
Tier  74  19  25.7%  55  74.3%  

Western 
New York  151  60  39.7%  91  60.3%  

على مستوى  
  %57.1  2,122  %42.9  1,597  3,719  الوالية

  
  

لمزيد من المعلومات حول تتبع المتحورات، يرجى  % من الفيروسات المنتشرة. 95يمثل متحور أوميكرون اآلن أكثر من 
  (.ny.gov( | إدارة الصحة )COVID-19بيانات متحورات مرض )زيارة هنا:

  
شخًصا.   60,150(، ليصل اإلجمالي إلى  COVID-19حالة وفاة جديدة بسبب مرض ) 32باألمس، كان هناك ما مجموعه 

   يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:
  

  المقاطعة
حاالت الوفاة 

  الجديدة

Albany  1  

Bronx  4  

Chemung  1  

Erie  2  

Kings  7  

Nassau  3  

New York  2  

Oneida  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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=057dYf7sdc6kPvW03SVRDkHV%2BFbq8OJJDyFMytF%2BUW8%3D&reserved=0


 

 

Queens  4  

Rockland  1  

Warren  1  

Washington  1  

Westchester  2  

  32  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 االتصال بالرقم  438829أو إرسال رمزهم البريدي إلى   ، vaccines.gov الفئة العمرية. يمكن لآلباء واألوصياء زيارة

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

المخصص للوالدين واألوصياء للحصول على معلومات جديدة واألسئلة واألجوبة الشائعة والموارد   موقعنا اإللكترونيُزر
  المصممة خصيًصا لوالدي وأوصياء هذه الفئة العمرية.

  
   :يأتي التوزيع الجغرافي لسكان نيويورك الذين حصلوا على المطاعيم والجرعات المعززة حسب المنطقة على النحو التالي 

   

     بيانات التطعيم اإلقليمية حسب موقع المزود

  األشخاص الُمواكبون للقاحات   األشخاص الذين أكملوا سلسلة اللقاح   

  المنطقة
  التراكمي 
   اإلجمالي

  التراكمي 
   اإلجمالي

Capital Region  910,198  203,571  

Central New York  615,575  131,923  

Finger Lakes  830,898  213,572  

Long Island  2,019,292  329,020  

Mid-Hudson  1,570,168  297,012  

Mohawk Valley  311,262  61,598  

New York City  7,442,625  834,299  

North Country  284,507  57,294  

Southern Tier  419,242  94,271  

Western New York  909,370  204,984  

  2,427,544  15,313,137  على مستوى الوالية

         

      الجرعات المعززة/اإلضافية

   المنطقة
  التراكمي 
   أيام 7 الزيادة خالل آخر   اإلجمالي

Capital Region  798,969  5,453  

Central New York  531,205  4,043  

Finger Lakes  842,005  6,884  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s3B4tBAqbgtHtiC2iqKD9tpamyK0nsdWDB7x7NkPfZY%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G1MOVN8c%2B45YXsPSI2oVvupJia%2BDLBaFf6ILHJhapkY%3D&reserved=0


 

 

Long Island  1,806,460  16,722  

Mid-Hudson  1,470,487  14,042  

Mohawk Valley  271,847  1,768  

New York City  4,656,731  46,086  

North Country  247,302  1,469  

Southern Tier  379,246  3,008  

Western New York  869,061  6,599  

  106,074  11,873,313  على مستوى الوالية

   
(. تطلب إدارة  COVID-19إلطالع سكان نيويورك على توزيع لقاح مرض ) (COVID-19لوحة تتبع لقاح مرض )تتوفر 

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

تختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من نظام معلومات المطاعيم في والية نيويورك و سجل  
المطاعيم على مستوى المدينة اختالفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا  

   األخرى. تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله. واالختالفات الطفيفة
   
يمثل التحديث العدد اإلجمالي  تم تحديث بيانات التطعيم الواردة في إصدار اليوم لتشمل سكان نيويورك "المواكبين للمطاعيم".  

(، بما في ذلك جرعة معززة ثنائية التكافؤ، حسب COVID-19لألفراد الذين تابعوا وأكملوا جميع لقاحات مرض )
لمراكز السيطرة على   COVID-19)لمحة عن جداول التطعيمات لمرض  االقتضاء، حسب العمر والتوصيات السريرية

  .األمراض والوقاية منها(
  

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

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

 إلغاء االشتراك 
 

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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mcfaGR7KSeRt9%2Fuj2FOss8feAjlaf4kksFLI3c17E%2FI%3D&reserved=0
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