
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/1/2021 للنشر فوًرا:

 

 

ة   19-الحاكم كومو يعلن أن معدل اإلصابات بمرض كوفيد ي الهبوط إىل مستويات بوط جديدة أيام 7لفتر
 
  يستمر ف

  
اجع عىل التواىلي  57%؛  0.65معدل اإلصابات عىل مستوى الوالية يهبط إىل    يوًما من التر
  

ي 
 

ي كل منطقة أقل  7معدل اإلصابات ف
 

  سبتمت   25% ألول مرة منذ 1.50أيام ف
  

  ساعة الماضية 24جرعة لقاح خالل الـ  36,552إعطاء 
  

  %؛0.77نسبة اإلصابات عىل مستوى الوالية 
  

  نوفمت   24األدن  منذ  -  1,032اإلدخاالت إىل المستشفيات تهبط إىل 
  

 عىل مستوى الوالية يوم أمس 19-حاالت وفاة بمرض كوفيد 8
   

ة  19-أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن معدل اإلصابات بمرض كوفيد   0.65أيام انخفض إىل  7عىل مستوى الوالية لفتر
  بالمائة يوم أمس، هبوط جديد. 

  

ي الهبوط، يمكننا إعادة   قال الحاكم كومو
"يواصل سكان نيويورك التغلب عىل كوفيد كل يوم ومع استمرار األرقام ف 

كات،   اقتصادنا للعمل ودفع واليتنا نحو المستقبل.  لقد اتبعنا العلوم والبيانات وخففنا القيود المفروضة عىل األفراد والشر
 إبداعية للحصول   ولكن تظل أولويتنا تطعيم المزيد من األشخاص. 

ا
ي التباطؤ، استخدمنا حلوال

مع بدء معدل التطعيم ف 
ي الذراعي   

ن ف 
َ
ماليي   دوالر   5نقل وحتر يانصيب بقيمة لقد قدمنا تصاري    ح إيقاف السيارات وتذاكر ال - عىل المزيد من الُحق

ي يذهب إليها سكان نيويورك بشكل  
ي األماكن التر

لتشجيع سكان نيويورك عىل أخذ الحقنة أثناء فتح مواقع مؤقتة جديدة ف 
 . قة، لكننا بحاجة إىل سكان نيويورك الذين لم يأخذوا ا متكرر كجزء من روتينهم اليومي للقاح ال تزال األيام المقبلة تبدو مشر

ا."   بعد لتحديد موعد أو الذهاب إىل موقع لتأمي   هذا المستقبل لنا جميعا

 
  فيما يىلي ملخص بيانات اليوم: 

  

ي أبلغ عنها  •
  50,528-   - نتائج االختبار التر

  391 -مجموع اإلصابات   •

  % 0.77 - نسبة اإلصابات •

  % 0.65 - أيام 7معدل نسبة اإلصابات خالل  •

  (0)+ 1,032 - فياتإدخال المرض  إىل المستش •

•  
 
  95  - المرض  الُمدخلي   حديثا

ي وحدات العناية الحثيثة •
 
  (3)+ 255 - المرض  ف

ي وحدات العناية الحثيثة مع أنابيب اإلنعاش •
 
  (12-)  138 -  المرض  ف

  (90)+ 182,384  - مجموع حاالت الخروج من المستشف   •



 

 

  8 - الوفيات •

  42,723 - مجموع الوفيات •

  19,081,184  - مجموع جرعات اللقاح الُمعطاة  •

  36,552  -  ساعة الماضية 24مجموع جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ   •

  549,946 -  أيام 7مجموع جرعات اللقاح الُمعطاة خالل آخر   •

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

  % 57.1  -  عاًما وأكت  ممن حصلوا عىل سلسلة اللقاح بالكامل  18ورك بعمر نسبة سكان نيوي •

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

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

  

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

 :   هو كما يىلي

  

،   2021مايو   30األحد،   2021مايو   29السبت،   المنطقة   2021مايو  31االثني  

Capital Region  0.93  % 0.83  % 0.74  % 

Central New York  1.50  % 1.40  % 1.42  % 

Finger Lakes  1.68  % 1.55  % 1.49  % 

Long Island  0.64  % 0.61  % 0.59  % 

Mid-Hudson  0.64  % 0.63  % 0.60  % 

Mohawk Valley  0.98  % 0.92  % 0.89  % 

New York City  0.54  % 0.52  % 0.50  % 

North Country  0.93  % 0.92  % 0.85  % 

Southern Tier  0.53  % 0.52  % 0.52  % 

Western New York  1.14  % 1.03  % 1.00  % 

 %  0.65 %  0.67 %  0.71  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    29السبت، 
2021  

مايو   30األحد، 
2021  

 ، مايو   31االثني  
2021  

Bronx  0.58  % 0.54  % 0.56  % 

Kings  0.56  % 0.53  % 0.50  % 

New York  0.35  % 0.34  % 0.35  % 

Queens  0.57  % 0.56  % 0.52  % 

Richmond  0.82  % 0.77  % 0.75  % 

  
ي والية نيويورك ليصبح المجموع إىل  19-من سكان نيويورك بمرض كفيد  391أصيب أمس 

التوزي    ع   . 2,085,581ف 
 : ي كما يىلي

 الجغراف 
  

  اإلصابات الجديدة  مجموع اإلصابات  المقاطعة

Albany  24,634   1  



 

 

Allegany  3,532   1  

Broome  18,554   4  

Cattaraugus  5,702   0  

Cayuga  6,313   0  

Chautauqua  8,918   0  

Chemung  7,722   4  

Chenango  3,471   2  

Clinton  4,830   0  

Columbia  4,045   0  

Cortland  3,889   2  

Delaware  2,357   1  

Dutchess  29,394   2  

Erie  89,314   25  

Essex  1,590   0  

Franklin  2,549   0  

Fulton  4,398   0  

Genesee  5,423   2  

Greene  3,398   0  

Hamilton  313  0  

Herkimer  5,172   6  

Jefferson  6,080   2  

Lewis  2,787   1  

Livingston  4,498   1  

Madison  4,546   0  

Monroe  68,480   40  

Montgomery  4,248   0  

Nassau  183,212   17  

Niagara  19,980   10  

NYC  934,146   176  

Oneida  22,485   4  

Onondaga  38,715   12  

Ontario  7,385   1  

Orange  48,162   8  

Orleans  3,110   0  

Oswego  7,578   0  

Otsego  3,448   1  

Putnam  10,577   2  

Rensselaer  11,192   3  

Rockland  46,857   8  

Saratoga  15,306   4  

Schenectady  13,156   2  



 

 

Schoharie  1,689   0  

Schuyler  1,056   0  

Seneca  2,003   1  

St. Lawrence  6,611   0  

Steuben  6,909   3  

Suffolk  200,548   28  

Sullivan  6,637   0  

Tioga  3,795   1  

Tompkins  4,323   1  

Ulster  13,873   1  

Warren  3,638   0  

Washington  3,138   2  

Wayne  5,745   0  

Westchester  129,399   12  

Wyoming  3,574   0  

Yates  1,177   0  

  
ي أمس 

ي والية نيويورك  19-من سكان نيويورك بسبب مرض كوفيد 8توف 
ي يوم واحد منذ   - ف 

  30وهو أقل عدد وفيات ف 
، حسب مقاطعة السكن:  . 42,723ليصل العدد اإلجماىلي إىل  -  2020نوفمتر  ي كما يىلي

  التوزي    ع الجغراف 

  

  الوفيات الجديدة  المقاطعة

Albany  1  

Erie  1  

Monroe  1  

Orange  1  

Rensselaer  1  

Schenectady  1  

Ulster  1  

Westchester  1  

  
ي اللقاح بدون موعد مسبق  

ي نيويورك المؤهلي   لتلقر
ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطت 

جميع مواقع التطعيم الجماعي ف 
 .
ا
 يخدم أوال

ا
ي أوال

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

أما األشخاص الذين يرغبون بتحديد موعد ف 
كما أن بمقدور الناس   .VAX-4-NYS-833-1أو باالتصال عىل   تطبيق هل أنا مؤهل  الوالية، فيمكنهم القيام بذلك عىل

ا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية أو الطبيب أو المستشق  لتحديد مواعيد عند توفر ال
ا
لقاحات أو زيارة  أيض

 vaccines.gov .للعثور عىل معلومات حول مواعيد اللقاحات بالقرب منهم  

  

ي   سلسلة اللقاح الخاصة بهم.  23,828من سكان نيويورك أول جرعة من اللقاح وأتم  14,738تلقر أمس 
التوزي    ع الجغراف 

 :   لسكان نيويورك الذين تم تطعيمهم حسب المنطقة هو كما يىلي

  

  

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

الزيادة خالل الـ  
ساعة   24

  الماضية

اكمي    المجموع التر

الزيادة خالل الـ  
ساعة   24

  الماضية

Capital 
Region  

632755  782  548496  1720  

Central New 
York  

504740  505  442865  1281  

Finger 
Lakes  

641224  548  561110  1376  

Long Island  1395173  1679  1171809  3671  

Mid-
Hudson  

1138809  1455  958144  2229  

Mohawk 
Valley  

247631  242  218899  396  

New York 
City  

4907743  8159  4161225  10783  

North 
Country  

227373  145  203191  309  

Southern 
Tier  

328313  438  289251  893  

Western 
New York  

691352  785  588562  1170  

عىل مستوى  
  الوالية

10715113  14738  9143552  23828  

  

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

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

  

###  
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