
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   31/2021/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

ة COVID-19الحاكم كومو يعلن أن معدل إيجابية اإلصابات بمرض ) ي جديد 7( لفتر
  أيام يهبط إىل مستوى متدن 

  
اجع 8%،  0.67معدل اإلصابات عىل مستوى الوالية يهبط إىل    أسابيع متواصلة من التر

  

  مليون جرعة لقاح 19تم إعطاء أكتر من 
  

  %0.69نسبة الحاالت اإليجابية عىل مستوى الوالية 
  

  نوفمت   24األدن  منذ  -  1,032اإلدخاالت 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.  0.67انخفض إىل  

  بالمائة أمس، مستوى متدن 

  

ي والية نيويورك.  COVID-19مليون جرعة من لقاح  19كما أعلن الحاكم أنه تم إعطاء أكتر من 
  ف 

  

ي   COVID-19"نواصل إحراز تقدم ونحن عىل وشك هزيمة وقال الحاكم كومو: 
وري أن نستمر ف  لألبد، لكن من الض 

ي جميع أنحاء الوالية ونقدم حوافز لتشجيع   الحصول عىل أكتر عدد ممكن من الجرعات. 
ئ مواقع مؤقتة جديدة ف  نحن ننش 

ي كل خطوة عىل الطريق  لقد حارب سك أولئك الذين لم يحصلوا بعد عىل فرصة ألخذها. 
وس الرهيب ف  ان نيويورك هذا الفتر

ي أقرب وقت ممكن أمر بالغ األهمية  
ي نهاية النفق، لكن تطعيم الجميع ف 

خالل وقت صعب ال يمكن تصوره، وهناك ضوء ف 
ي المستقبل واالنتعاش االقتصادي". 

  لصحة نيويورك العامة ف 

 
  فيما يىلي ملخص بيانات اليوم: 

  

ي أبلغ عنها نتائج االختب •
  71,242 -ار التر

  494 -مجموع الحاالت اإليجابية •

  % 0.69 -نسبة الحاالت اإليجابية •

  % 0.67 -أيام 7معدل نسبة اإلصابات خالل  •

  (36-)  1,032 -إدخال المرض  إىل المستشفيات •

•  
 
  89 -المرض  الُمدخلي   حديثا

  (8-) 252  -عدد مرض  العناية المركزة •

  (5-) 150  -عدد مرض  العناية المركزة مع أنابيب اإلنعاش •

  (119)+ 182,294 -مجموع حاالت الخروج من المستشف   •

  18  -حاالت الوفاة •

  42,715 -مجموع الوفيات •



 

 

  19,044,632  -مجموع الجرعات الُمعطاة •

  48,015  -ساعة الماضية 24مجموع الجرعات الُمعطاة خالل الـ  •

  603,390  -أيام 7اة خالل آخر  مجموع الجرعات الُمعط •

  % 65.2 - عاًما وأكت  ممن حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة  18نسبة سكان نيويورك بعمر  •

  % 56.9 - عاًما وأكت  ممن حصلوا عىل سلسلة اللقاح بالكامل  18نسبة سكان نيويورك بعمر  •

  % 53.6 -لقاح نسبة كافة سكان نيويورك الذين حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة من ال •

  % 45.7 - 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

  

  2021مايو   30األحد   2021مايو   29السبت    2021مايو   28الجمعة   المنطقة

Capital Region  0.97  % 0.93  % 0.83  % 

Central New York  1.46  % 1.50  % 1.40  % 

Finger Lakes  1.77  % 1.68  % 1.55  % 

Long Island  0.62  % 0.64  % 0.61  % 

Mid-Hudson  0.67  % 0.64  % 0.63  % 

Mohawk Valley  0.96  % 0.98  % 0.92  % 

New York City  0.57  % 0.54  % 0.52  % 

North Country  1.08  % 0.93  % 0.92  % 

Southern Tier  0.52  % 0.53  % 0.52  % 

Western New York  1.15  % 1.14  % 1.03  % 

 %  0.67 %  0.71 %  0.73  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  
 
الحي ف

  نيويورك

مايو    28الجمعة 
2021  

مايو    29السبت، 
2021  

مايو   30األحد، 
2021  

Bronx  0.59  % 0.58  % 0.54  % 

Kings  0.60  % 0.56  % 0.53  % 

New York  0.37  % 0.35  % 0.34  % 

Queens  0.61  % 0.57  % 0.56  % 

Richmond  0.85  % 0.82  % 0.77  % 

  
ي البارحة  

ي والية نيويورك ليصبح المجموع  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 494توف 
( ف 

، حسب مقاطعة السكن:  . 2,085,190 ي كما يىلي
 التوزي    ع الجغراف 

  

  اإلصابات الجديدة  مجموع اإلصابات  المقاطعة

Albany  24,633   5  

Allegany  3,531   2  

Broome  18,550   2  



 

 

Cattaraugus  5,702   0  

Cayuga  6,313   2  

Chautauqua  8,918   1  

Chemung  7,718   11  

Chenango  3,469   1  

Clinton  4,830   3  

Columbia  4,045   1  

Cortland  3,887   7  

Delaware  2,356   2  

Dutchess  29,392   7  

Erie  89,289   19  

Essex  1,590   1  

Franklin  2,549   3  

Fulton  4,398   1  

Genesee  5,421   0  

Greene  3,398   1  

Hamilton  313  0  

Herkimer  5,166   2  

Jefferson  6,078   5  

Lewis  2,786   3  

Livingston  4,497   1  

Madison  4,546   5  

Monroe  68,440   54  

Montgomery  4,248   0  

Nassau  183,195   26  

Niagara  19,970   2  

NYC  933,970   207  

Oneida  22,481   10  

Onondaga  38,703   12  

Ontario  7,384   3  

Orange  48,154   9  

Orleans  3,110   1  

Oswego  7,578   3  

Otsego  3,447   2  

Putnam  10,575   1  

Rensselaer  11,189   1  

Rockland  46,849   5  

Saratoga  15,302   7  

Schenectady  13,154   2  

Schoharie  1,689   1  

Schuyler  1,056   3  



 

 

Seneca  2,002   0  

St. Lawrence  6,611   2  

Steuben  6,906   5  

Suffolk  200,520   19  

Sullivan  6,637   1  

Tioga  3,794   1  

Tompkins  4,322   4  

Ulster  13,872   5  

Warren  3,638   3  

Washington  3,136   0  

Wayne  5,745   2  

Westchester  129,387   18  

Wyoming  3,574   0  

Yates  1,177   0  

  
ي البارحة  

ي والية نيويورك ليصبح المجموع  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 18توف 
التوزي    ع   . 42,715( ف 

، حسب مقاطعة السكن:  ي كما يىلي
  الجغراف 

  

  الوفيات الجديدة  المقاطعة

Bronx  2  

Erie  4  

Kings  2  

Manhattan  1  

Nassau  1  

Oneida  1  

Orange  1  

Queens  4  

Saratoga  1  

Suffolk  1  

  
ي اللقاح بدون موعد مسبق  

ي نيويورك المؤهلير  لتلقر
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 المستشق  لتحديد مواعيد عند توفر ا 
  للعثور عىل معلومات حول مواعيد اللقاحات بالقرب منهم. vaccines.govزيارة

  

التوزي    ع   سلسلة اللقاحات الخاصة بهم.  29,082من سكان نيويورك جرعة اللقاح األوىل، وأكمل  21,535باألمس ، تلقر 
 : ي لسكان نيويورك الذين تم تطعيمهم حسب المنطقة هو كما يىلي

  الجغراف 

  

  
األشخاص الذين تلقوا جرعة   

  واحدة من اللقاح عىل األقل
  

األشخاص الذين تلقوا 
  سلسلة اللقاح بالكامل

  

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


 

 

اكمي   المنطقة   المجموع التر
ي آخر  

 
زيادة ف

  ساعة 24
اكمي    المجموع التر

ي آخر  
 
زيادة ف

  ساعة 24

Capital 
Region  

631,973   987  546,776   1,950   

Central New 
York  

504,235   650  441,584   1,432   

Finger Lakes  640,676   1,025   559,734   1,621   

Long Island  1,393,494   3,097   1,168,138   3,744   

Mid-Hudson  1,137,354   1,923   955,915   2,066   

Mohawk 
Valley  

247,389   374  218,503   411  

New York 
City  

4,899,584   10,709   4,150,442   15,970   

North 
Country  

227,228   322  202,882   247  

Southern 
Tier  

327,875   462  288,358   779  

Western New 
York  

690,567   1,986   587,392   862  

عىل مستوى  
  الوالية

10,700,375   21,535   9,119,724   29,082   

  

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

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

###  
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اك  إلغاء االشتر
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