
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  9/3/2023 :للنشر فوًرا

 
 

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

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

   
    حالة وفاة على مستوى الوالية أمس14 اإلبالغ عن

   
  

 (COVID-19) مرض مماومة فً الوالٌة فً المحرز التمدم على نٌوٌورن سكان الٌوم هوكول كاثً الحاكمة أطلعت
 تنتشر التً الفٌروسٌة التنفسً الجهاز التهابات عدوى انتشار من للحماٌة اتخاذها ٌمكنهم التً األساسٌة الخطوات وأوضحت

  .الشتاء فصل فً أوسع نطاق على
  

أحث كل سكان نٌوٌورن على أن ٌظلوا ٌمظٌن وأن ٌستمروا فً استخدام كافة األدوات المتاحة للحفاظ  "قالت الحاكمة هوكول،
واصلوا مواكبة جرعات اللماح وتأكدوا من الخضوع للفحص لبل التجمعات . "على سالمتهم وصحتهم وأحبائهم ومجتمعاتهم

  ."إذا كانت نتٌجة الفحص إٌجابٌة، فتحدث إلى طبٌبن حول خٌارات العالج الممكنة. أو السفر
  

مثل مواكبة اللماحات واتباع ممارسات النظافة -  سكان نٌوٌورن على اتخاذ تدابٌر ولائٌة مشتركة تحثُّث الحاكمة هوكول 
أعادت الحاكمة . وتملٌل عبء المرضى على المستشفٌات المحلٌة (COVID-19)للحماٌة من األنفلونزا ومرض - المناسبة 

  . إلى سكان نٌوٌورن بشأن جهود التأهب الصحٌة هذا الشتاءتحدٌثالتأكٌد على تلن الخطوات األساسٌة عندما لامت بتمدٌم 
  

 على التلفزٌون ووسائل التواصل االجتماعً وخدمات البث عبر أسبوًعا 12أطلمت إدارة الصحة بوالٌة نٌوٌورن حملة مدتها 
االنترنت لتشجٌع سكان نٌوٌورن الذٌن ٌعانون من حاالت طبٌة أساسٌة على إدران أهمٌة الحصول على الجرعة المعززة 

والمحافظة على مواكبتها بشكل دائم بها لتجنب األمراض الخطٌرة أو  (COVID-19)ثنائٌة التكافؤ الموصى بها لمرض 
 عاًما أو أكبر، أو الحوامل، أو الذٌن ٌعانون من السمنة، أو مرضى السكري، 65تشمل هذه الحاالت البالؽٌن من العمر . الوفاة

  .أو مرضى الملب أو الرئة، أو الذٌن ٌعانون من ضعؾ الجهاز المناعً
  

شباط وٌظهر / فبراٌر25 لؤلسبوع المنتهً فً اإلنفلونزا لمرالبة األسبوعً تمرٌرهاإضافةً إلى ذلن، أصدرت إدارة الصحة 
أن اإلنفلونزا ال تزال منتشرة جؽرافًٌا فً كافة أنحاء الوالٌة لؤلسبوع الحادي والعشرٌن على التوالً، حٌث تم اإلبالغ عن 

ووجد التمرٌر أن الحاالت المؤكدة على مستوى الوالٌة انخفضت بنسبة .  حالة إصابة هذ الموسم حتى اآلن317,694إجمالً 
 بالمائة عن 1 حالة فً األسبوع، بٌنما ارتفع إجمالً عدد حاالت الدخول إلى المستشفٌات بنسبة 1,887 بالمائة لتصل إلى 23

  .   حالة إلى المستشفٌات فً كافة أنحاء الوالٌة186األسبوع السابك، مع دخول 
    

 وفاة حالة عن بالغ هنان وكان .التمرٌر حدد كما األجل، طوٌلة والرعاٌة المركزة الرعاٌة مرافك فً تفشً حالتً هنان كانت
    .الوالٌة مستوى على 11 المجموع لٌصبح األسبوع، خالل باإلنفلونزا مرتبطة لؤلطفال واحدة
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مع استمرار موسم اإلنفلونزا تذكر الحاكمة هوكول كافة سكان نٌوٌورن بأن الولت لم ٌفت للحصول على لماح اإلنفلونزا 
، لذا فإن الحصول على التطعٌم ضد (COVID-19)ٌنتشر كل من فٌروس األنفلونزا والفٌروس المسبب لمرض . السنوي

 .   كلٌهما هو أفضل طرٌمة للبماء بصحة جٌدة وتجنب الضؽط اإلضافً على نظام الرعاٌة الصحٌة
   

، لتذكٌر البالؽٌن وأولٌاء األمور بالحصول على مطاعٌم ضد اإلنفلونزا العام للتثمٌؾ السنوٌة حملتهاتواصل إدارة الصحة تنفٌذ 
للحصول على معلومات حول عٌادات لماح اإلنفلونزا، .  أشهر وأكبر6ألنفسهم ولؤلطفال بعمر  (COVID-19)ومرض 

   ./vaccines.gov/find-vaccines أو ُزر المحلً الصحة بمسم اتصل
   

فً . (COVID-19)تواصل الحاكمة هوكول أًٌضا حّث سكان نٌوٌورن على تلمً الجرعات المعززة ثنائٌة التكافؤ لمرض 
 للجرعات المعززة للماح ثنائً التكافؤ جدٌدة توجٌهاتكانون األول، أعلنت وزارة الصحة فً والٌة نٌوٌورن عن /دٌسمبر
  .   أشهر6، وهً متاحة اآلن لؤلطفال المؤهلٌن حتى سن (COVID-19)لمرض 

   
الجرعات المحدثة هً األولى التً تستهدؾ ساللة الفٌروس األصلٌة والمتحورات المنشرة مؤخًرا وٌوصى بها لشباب 

لتحدٌد موعد لجرعة معززة، ٌجب على سكان نٌوٌورن االتصال بالصٌدلٌة المحلٌة أو مدٌرٌة . نٌوٌورن وكافة المؤهلٌن
، أو 438829؛ أرسل الرمز البرٌدي إلى الرلم vaccines.govالصحة بالمماطعة أو ممدم الرعاٌة الصحٌة؛ لم بزٌارة 

  .  للعثور على موالع لرٌبة1-800-232-0233اتصل بالرلم 
  

  : ٌوجد أدناه تلخٌص لبٌانات الٌوم بإٌجاز

  6.83-  ألف 100حاالت اإلصابة لكل  
  6.37-  ألف 100 أيام لكل 7متوسط الحاالت الجديدة على مدار  
 44,323 - نتائج االختبار المبلػ عنها  
 1,335 - إجمالي حاالت اإلصابة  
 2.71 - نسبة حاالت اإلصابة**%  
  2.51 -  أيام7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل%  
 ( 68 )-1,562 - المرضى بالمستشفيات 
  200- المرضى المدخلون حديثًا  
 (5 )-153 - المرضى في وحدة العناية المركزة  
 47( 1 - )+المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس  
 (240 )+405,736 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى  
  الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة للطوارئ الصحية

(Health Emergency Response Data System, HERDS ) -14  
  إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام(HERDS) - 61,964  

  
 الممٌاس فإن أخرى، وعوامل الفٌدرالٌة البشرٌة والخدمات الصحة وزارة لبل من االختبار عن اإلبالغ سٌاسة تؽٌٌر بسبب **

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

  
 والذي (NYS DOH) نٌوٌورن والٌة فً الصحة إدارة بٌانات مصادر أحد الصحٌة اإللكترونٌة االستجابة بٌانات نظام ٌعد

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

  
نسان، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرٌة الفٌدرالٌة تطلب من مرافك / أبرٌل4 اعتباًرا من ٌوم االثنٌن، :مالحظة مهمة

نتٌجة لذلن، . السرٌعة اإلبالغ عن نتائج حاالت اإلصابة (COVID-19)االختبار التً تستخدم اختبارات مستضدات فٌروس 
سٌتم حساب ممٌاس حاالت اإلصابة بالنسبة المئوٌة فً والٌة نٌوٌورن باستخدام نتائج تفاعل البولٌمٌراز المتسلسل 

(Polymerase Chain Reaction, PCR) سٌستمر اإلبالغ عن اختبارات المستضدات . المبلػ عنها فً المختبر فمط
 ألؾ لتشمل اختبارات 100اإلٌجابٌة إلى والٌة نٌوٌورن وسٌستمر اإلبالغ عن حاالت اإلصابة الٌومٌة الجدٌدة والحاالت لكل 

بسبب هذا التؽٌٌر وعوامل أخرى، بما فً ذلن التؽٌٌرات فً ممارسات . تفاعل البولٌمٌراز المتسلسل واختبارات المستضد
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 -- 100,000االختبار، فإن الممٌاس األكثر موثولٌة لمٌاس تأثٌر الفٌروس على المجتمع هو بٌانات حاالت اإلصابة لكل 
  . ولٌس النسبة المئوٌة لحاالت اإلصابة

  

  إجمالي الوفيات التي أبلػ عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها(CDC ) -78,828  

  
 ومدٌنة نٌوٌورن فً الصحة وزارة عنها أبلؽت التً هذه (COVID-19) لمرض المؤلتة الوفاة شهادة بٌانات تتضمن

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

   
     :أٌام 7 خالل منطمة كل فً السكان من ألؾ 100 لكل اإلصابة حاالت نسبة متوسط ٌلً فٌما

  

  2023آذار / مارس8األربعاء،   2023آذار / مارس7الثالثاء   2023آذار / مارس6االثنين،   المنطقة

Capital Region  8.49  7.94  7.51  

Central New York  10.06  9.65  8.97  

Finger Lakes  9.75  9.68  9.25  

Long Island  6.70  6.55  5.84  

Mid-Hudson  5.96  5.57  5.35  

Mohawk Valley  7.57  7.36  7.57  

New York City  5.22  5.28  4.84  

North Country  12.79  13.30  12.04  

Southern Tier  12.12  12.19  11.60  

Western New York  9.73  9.26  9.04  

  6.37  6.82  6.94  على مستوى الوالية

     
     **:ٌلً كما الماضٌة الثالثة األٌام خالل عنها والمبلػ أٌام 7 مدار على منطمة لكل اإلٌجابٌة االختبارات نتائج نسبة متوسط

     

  2023 آذار/مارس 8 األربعاء،  2023 آذار/مارس 7 الثالثاء  2023 آذار/مارس 6 االثنين،  المنطقة

Capital Region  5.75%  5.58%  5.11%  

Central New York  5.25%  5.07%  4.72%  

Finger Lakes  5.83%  5.85%  5.61%  

Long Island  2.44%  2.29%  2.22%  

Mid-Hudson  1.89%  1.45%  1.42%  

Mohawk Valley  4.80%  5.26%  5.48%  

New York City  1.87%  1.66%  1.59%  

North Country  7.12%  6.84%  6.45%  

Southern Tier  5.82%  5.77%  5.44%  

Western New York  9.18%  8.75%  8.85%  

  %2.51  %2.62  %2.93  الوالية مستوى على

     



 

 

 الممٌاس فإن أخرى، وعوامل الفٌدرالٌة البشرٌة والخدمات الصحة وزارة لبل من االختبار عن اإلبالغ سٌاسة تؽٌٌر بسبب **
 لحاالت المئوٌة النسبة ولٌس - 100,000 لكل اإلصابة حاالت بٌانات هو المجتمع على الفٌروس تأثٌر لمٌاس موثولٌة األكثر

     .اإلصابة
   

 الماضٌة الثالثة األٌام خالل عنها والمبلػ أٌام 7 مدار على نٌوٌورن بمدٌنة إللٌم لكل اإلٌجابٌة االختبارات نتائج نسبة متوسط
     **:ٌلً كما هً
     

  2023 آذار/مارس 8 األربعاء،  2023 آذار/مارس 7 الثالثاء  2023 آذار/مارس 6 االثنين،  الحي في مدينة نيويورك

Bronx  1.77%  1.72%  1.70%  

Kings  1.44%  1.21%  1.10%  

New York  2.50%  2.41%  2.34%  

Queens  2.08%  1.97%  2.01%  

Richmond  2.15%  1.79%  1.68%  

     
 الممٌاس فإن أخرى، وعوامل الفٌدرالٌة البشرٌة والخدمات الصحة وزارة لبل من االختبار عن اإلبالغ سٌاسة تؽٌٌر بسبب **

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

   
فً والٌة نٌوٌورن  (COVID-19) شخًصا من سكان نٌوٌورن بمرض  1,335باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

  : ٌأتً التوزٌع الجؽرافً كما ٌلً.  شخًصا6,633,088لٌصل إجمالً عدد المصابٌن إلى 
  

  الجديدة اإلصابة حاالت  اإلصابة حاالت إجمالي  المقاطعة

Albany               79,420                      36  

Allegany                   10,902                    5  

Broome                  59,296                    30  

Cattaraugus              19,417            8  

Cayuga       20,651                                5  

Chautauqua               29,741                      20  

Chemung                 26,845                       6  

Chenango  11,907                   3  

Clinton   22,943                       8  

Columbia    14,041                       4  

Cortland             13,569                     5  

Delaware            10,245                      2  

Dutchess                   85,482                         17  

Erie                   271,310                         79  

Essex                7,832                          4  

Franklin                 12,239                      14  

Fulton                 16,758                        11  

Genesee                 16,743                       10  

Greene                11,130                         1  

Hamilton                    1,105                       -   



 

 

Herkimer                   17,616                         5  

Jefferson                   27,473                       13  

Lewis                  7,412                           2  

Livingston                       14,516                        5  

Madison                   16,984                         3  

Monroe          193,746        80  

Montgomery                   15,172                   10  

Nassau                  550,940                        90  

Niagara                   60,061                         23  

NYC                3,090,363                        425  

Oneida                  69,636                        15  

Onondaga                  143,714                       29  

Ontario            26,432                         18  

Orange                 140,678                          13  

Orleans                   10,655                          2  

Oswego                   34,956                          10  

Otsego                    13,425                  4  

Putnam                  31,777              4  

Rensselaer                  42,135                        8  

Rockland                 119,199                      12  

Saratoga                   62,003                        31  

Schenectady                   44,064                       12  

Schoharie                 6,647  2  

Schuyler                  4,364          4  

Seneca       7,754                        3  

St. Lawrence                   26,587  9  

Steuben                   25,561                    9  

Suffolk                 569,776                       98  

Sullivan                   24,840                          6  

Tioga                   14,190                          5  

Tompkins                   26,871                          7  

Ulster               43,566                         16  

Warren                   19,090                          9  

Washington                    16,025                           8  

Wayne                   22,104                          8  

Westchester                  336,689                          61  

Wyoming                  10,020                           7  

Yates                   4,471                        1  

     
    



 

 

 (COVID-19) مرض بفٌروس إصابتهم ثبتت ممن المستشفٌات إلى أدخلوا الذٌن األفراد عدد توضح التً البٌانات ٌلً فٌما
 إلى أدخلوا الذٌن األشخاص وعدد (COVID-19) مرض مضاعفات/(COVID-19) مرض بسبب أُدخلوا والذٌن

    (:COVID-19) مرض ؼٌر أمراض بسبب المستشفٌات
  

  المنطقة

 مرضى

(COVID-19) 

 المستشفى في

  حاليًا

 للمستشفيات أدخلوا

 مرض بسبب

(COVID) أو 

 مرض مضاعفات

(COVID)  

 للمستشفيات أدخلوا %

 مرض بسبب

(COVID) أو 

 مرض مضاعفات

(COVID)   

 للمستشفيات أدخلوا

 تضمين يتم لم حيث

 (COVID) مرض

  الدخول أسباب كأحد

 للمستشفيات أدخلوا %

 تضمين يتم لم حيث

 (COVID) مرض

  الدخول أسباب كأحد

Capital 

Region  
130  80  61.5%  50  38.5%  

Central 

New York  
81  43  53.1%  38  46.9%  

Finger 

Lakes  
235  58  24.7%  177  75.3%  

Long 

Island  
226  101  44.7%  125  55.3%  

Mid-

Hudson  
147  48  32.7%  99  67.3%  

Mohawk 

Valley  
30  22  73.3%  8  26.7%  

New York 

City  
440  175  39.8%  265  60.2%  

North 

Country  
44  21  47.7%  23  52.3%  

Southern 

Tier  
72  19  26.4%  53  73.6%  

Western 

New York  
157  67  42.7%  90  57.3%  

 مستوى على

  الوالية
1,562  634  40.6%  928  59.4%  

  
  

ٌرجى زٌارة الرابط لالطالع على مزٌد من . من الفٌروسات المنتشرة% 95ٌمثل متحور أومٌكرون اآلن أكثر من 
     (.ny.gov) الصحة وزارة | (COVID-19) مرض متحورات بٌانات: المعلومات

  
ٌأتً . 61,964، لٌصل اإلجمالً إلى (COVID-19) حالة وفاة جدٌدة بسبب مرض 14باألمس، تم اإلبالغ عن إجمالً 

    :التوزٌع الجؽرافً، حسب مماطعة اإللامة، كما ٌلً
  

  الجديدة الوفاة حاالت  المقاطعة

Bronx  1  

Broome  1  

Erie  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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ykTdZplpDiYRgPAEFFzN9SA%2FNVNw%2Fjs6xUqOhQlehwU%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ykTdZplpDiYRgPAEFFzN9SA%2FNVNw%2Fjs6xUqOhQlehwU%3D&reserved=0


 

 

Kings  1  

Onondaga  1  

Queens  2  

Saratoga  1  

Schenectady  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  2  

Tioga  1  

Westchester  1  

  14  العدد اإلجمالي

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

االتصال بطبٌب األطفال أو طبٌب األسرة أو اإلدارات الصحٌة بالمماطعة أو المراكز الصحٌة المؤهلة فٌدرالًٌا أو المراكز 
ٌمكن لآلباء واألوصٌاء . الصحٌة الرٌفٌة أو الصٌدلٌات التً ٌمكن أن تعطً اللماح لهذه الفئة العمرٌة

 للعثور على 1-800-232-0233 أو االتصال بالرلم438829أو إرسال رمزهم البرٌدي إلى ، vaccines.govزٌارة 
من صناعة فاٌزر باٌونتن، ألن لماحات  (COVID-19)تأكد من أن ممدم الخدمة ٌمدم لماح مرض . الموالع المرٌبة منهم

(COVID-19) األخرى ؼٌر مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرٌة.     
  

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

  
###  
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