
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   30/2021/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

  19-أيام للحاالت اإليجابية المصابة بمرض كوفيد  7يعلن الحاكم كومو عن معدل قياسي منخفض جديد بمعدل 

  

اجع 55 - % 0.71معدل اإلصابات عىل مستوى الوالية يهبط إىل   متواصلة من التر
ً
  يوما

  

  ساعة الماضية 24خالل الـ  104,851مجموع الجرعات الُمعطاة 
  

  %0.64نسبة الحاالت اإليجابية عىل مستوى الوالية 
  

  أكتوبر 25األدنى منذ  -  1,068اإلدخاالت إىل المستشفيات تهبط إىل 
  

 عىل مستوى الوالية أمس COVID-19حالة وفاة بسبب  18
    

ة COVID-19أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن معدل إيجابية اإلصابة بمرض ) أيام   7( عىل مستوى الوالية لفتر
ي جديد.  0.71انخفض إىل  

  بالمائة أمس، مستوى متدن 

  

ي األرقام، والمفتاح هو توفتر جرعات اللقاح لجميع   وقال الحاكم كومو: 
"والية نيويورك تتغلب عىل كوفيد وتحرز تقدًما ف 

ي االنخفاض، ولكن معدل التطعيم كذلك، ونحن   سكان نيويورك. 
ي المستشف  ومعدل اإليجابية آخذان ف 

إن عدد المرض  ف 
ي ذلك تذاكر   - نحن نقدم حوافز جديدة ومبتكرة  اح. بحاجة إىل اإلبداع لتشجيع سكان نيويورك المتبقير  عىل أخذ اللق

بما ف 
ه، وتذاكر النقل، وحتر يانصيب بقيمة  من األهمية   للتأكد من قدرتنا عىل تطعيم السكان بنجاح.  - ماليير  دوالر  5المتت  

من لم يأخذ اللقاح عىل  بالنسبة لنا إعادة بناء دولتنا، وإعادة فتح اقتصادنا وإعادة سكان نيويورك إىل العمل، لذلك أحث كل 
  التطعيم اليوم". 

  
  فيما يىلي ملخص بيانات اليوم: 

  

ي أبلغ عنها  •
  122,737 -نتائج االختبار التر

  785 -مجموع الحاالت اإليجابية  •

  % 0.64 -نسبة الحاالت اإليجابية •

  % 0.71 -أيام 7معدل نسبة اإلصابات خالل  •

  (75-)  1,068 -إدخال المرضى إىل المستشفيات •

•  
ً
ى حديثا   115 -المرضى الُمدخلي 

  (7-) 260  -عدد مرضى العناية المركزة •

  (3-) 155  -عدد مرضى العناية المركزة مع أنابيب اإلنعاش •

  (161)+ 182,175 -مجموع حاالت الخروج من المستشفى  •

  18  -حاالت الوفاة •

  42,696 -مجموع الوفيات •

  18,996,617  -مجموع الجرعات الُمعطاة •



 

 

  104,851  -ساعة الماضية 24مجموع الجرعات الُمعطاة خالل الـ  •

  618,818  -أيام 7مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر   •

  % 65.1 - عاًما وأكتر ممن حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة  18نسبة سكان نيويورك بعمر  •

  % 56.8 - عاًما وأكتر ممن حصلوا عىل سلسلة اللقاح بالكامل  18نسبة سكان نيويورك بعمر  •

  % 53.5 -نسبة كافة سكان نيويورك الذين حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة من اللقاح  •

  % 45.6 - نسبة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح •

  

ي تم اإلبالغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية لكل منطقة لمدة 
أيام   7متوسط النسبة المئوية لنتائج االختبارات اإليجابية التر

 :   هو كما يىلي

  

  المنطقة
مايو   27الخميس  

2021  

مايو    28الجمعة 
2021  

مايو    29السبت  
2021  

Capital Region  0.99  % 0.97  % 0.93  % 

Central New 
York  

1.48  % 1.46  % 1.50  % 

Finger Lakes  1.87  % 1.77  % 1.68  % 

Long Island  0.64  % 0.62  % 0.64  % 

Mid-Hudson  0.71  % 0.67  % 0.64  % 

Mohawk Valley  0.94  % 0.96  % 0.98  % 

New York City  0.59  % 0.57  % 0.54  % 

North Country  1.05  % 1.08  % 0.93  % 

Southern Tier  0.54  % 0.52  % 0.53  % 

Western New 
York  

1.20  % 1.15  % 1.14  % 

 %  0.71 %  0.73 %  0.76  عىل مستوى الوالية

  

ي تم اإلبالغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية لكل منطقة من مناطق  
متوسط النسبة المئوية لنتائج االختبارات اإليجابية التر

:  7مدينة نيويورك اإلدارية لمدة    أيام هو كما يىلي

  

ي مدينة  
ى
الحي ف

  نيويورك

مايو   27الخميس  
2021  

مايو    28الجمعة 
2021  

مايو    29السبت  
2021  

Bronx  0.63  % 0.59  % 0.58  % 

Kings  0.65  % 0.60  % 0.56  % 

New York  0.38  % 0.37  % 0.35  % 

Queens  0.63  % 0.61  % 0.57  % 

Richmond  0.80  % 0.85  % 0.82  % 

  

ي البارحة  
ي والية نيويورك ليصبح المجموع  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 785توف 

( ف 
، حسب مقاطعة السكن:  . 2,084,696 ي كما يىلي

 التوزي    ع الجغراف 
   

  اإلصابات الجديدة  مجموع اإلصابات  المقاطعة

Albany  24,628   7  



 

 

Allegany  3,529   0  

Broome  18,548   6  

Cattaraugus  5,702   8  

Cayuga  6,311   4  

Chautauqua  8,917   7  

Chemung  7,707   10  

Chenango  3,468   2  

Clinton  4,827   0  

Columbia  4,044   0  

Cortland  3,880   5  

Delaware  2,354   2  

Dutchess  29,385   5  

Erie  89,270   51  

Essex  1,589   0  

Franklin  2,546   4  

Fulton  4,397   2  

Genesee  5,421   3  

Greene  3,397   2  

Hamilton  313  0  

Herkimer  5,164   2  

Jefferson  6,073   5  

Lewis  2,783   0  

Livingston  4,496   3  

Madison  4,541   2  

Monroe  68,386   76  

Montgomery  4,248   1  

Nassau  183,169   24  

Niagara  19,968   12  

NYC  933,763   257  

Oneida  22,471   12  

Onondaga  38,691   48  

Ontario  7,381   4  

Orange  48,145   13  

Orleans  3,109   0  

Oswego  7,575   6  

Otsego  3,445   4  

Putnam  10,574   1  

Rensselaer  11,188   2  

Rockland  46,844   9  

Saratoga  15,295   4  

Schenectady  13,152   9  



 

 

Schoharie  1,688   1  

Schuyler  1,053   0  

Seneca  2,002   1  

St. Lawrence  6,609   0  

Steuben  6,901   3  

Suffolk  200,501   108  

Sullivan  6,636   2  

Tioga  3,793   5  

Tompkins  4,318   8  

Ulster  13,867   3  

Warren  3,635   1  

Washington  3,136   6  

Wayne  5,743   4  

Westchester  129,369   27  

Wyoming  3,574   3  

Yates  1,177   1  

  
ي البارحة  

ي والية نيويورك ليصبح المجموع  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 18توف 
التوزي    ع   . 42,696( ف 

، حسب مقاطعة السكن:  ي كما يىلي
  الجغراف 

  

  الوفيات حسب مقاطعة السكن

  الوفيات الجديدة  المقاطعة

Bronx  1  

Kings  2  

Livingston  1  

Manhattan  1  

Monroe  1  

Niagara  2  

Oneida  1  

Queens  2  

Richmond  2  

Rockland  1  

Suffolk  1  

Ulster  1  

Westchester  2  

  
ي اللقاح بدون موعد مسبق  

ي نيويورك المؤهلير  لتلفر
ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطت 

جميع مواقع التطعيم الجماعي ف 
 .
ً
 ُيخدم أوال

ً
ي أوال

ي تديرها   عىل أساس من يأنر
ي أحد مواقع التطعيم الجماعي التر

وأما األشخاص الذين يرغبون بتحديد موعد ف 
ا   .VAX-4-NYS-833-1أو باالتصال عىل  تطبيق هل أنا مؤهل الوالية، فيمكنهم القيام بذلك عىل

ً
كما أن بمقدور الناس أيض

للقاحات أو االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية أو الطبيب أو المستشف  لتحديد مواعيد عند توفر ا 
  للعثور عىل معلومات حول مواعيد اللقاحات بالقرب منهم. vaccines.govزيارة

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/


 

 

  

التوزي    ع   سلسلة اللقاحات الخاصة بهم.  65,981من سكان نيويورك جرعة اللقاح األوىل، وأكمل  44,057باألمس ، تلفر 
ي لسكان

:  الجغراف    نيويورك الذين تم تطعيمهم حسب المنطقة هو كما يىلي

  

  
األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة   

  من اللقاح عىل األقل
  

األشخاص الذين تلقوا سلسلة  
  اللقاح بالكامل

  المنطقة
  المجموع

اكمي    التر

الزيادة خالل  
  آخر

  ساعة 24

  المجموع

اكمي    التر

الزيادة خالل  
  آخر

  ساعة 24

Capital 
Region  

630,986   1,779   544,826   2,337   

Central New 
York  

503,585   1,680   440,152   1,520   

Finger Lakes  639,651   2,106   558,113   2,206   

Long Island  1,390,397   4,899   1,164,394   8,306   

Mid-Hudson  1,135,431   3,082   953,849   3,971   

Mohawk 
Valley  

247,015   631  218,092   591  

New York 
City  

4,888,875   23,367   4,134,472   41,714   

North Country  226,906   759  202,635   365  

Southern Tier  327,413   1,089   287,579   1,069   

Western New 
York  

688,581   4,665   586,530   3,902   

   65,981   9,090,642   44,057   10,678,840  عىل مستوى الوالية

  

تتطلب وزارة   . 19-لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول  لقاح مرض كوفيد19-لوحة عمل تتبع لقاح مرض كوفيد تتوفر 
ساعة؛  24( خالل COVID-19مرض )الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح 

ي الوالية. 
    يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة عىل لوحة العمل يومًيا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم ف 

  

###  
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