
 

 

 
 الحاكم أندرو م كومو  6/2/2021 للنشر فوًرا:

 

 

ي والية نيويورك لمدة  
 
ي البالد 7الحاكم كومو يعلن أن متوسط نسبة الحاالت اإليجابية ف

 
  أيام هو األدن  ف

  

اجع 58%؛ 0.64نسبة الحاالت اإليجابية عىل مستوى الوالية تهبط إىل    يوًما متواصلة من التر
  

  أكتوبر 21األدن  منذ  -مرض  دخلوا المستشف  عىل مستوى الوالية    1.007
  

  عىل مستوى الوالية أمس 19-حالة وفاة بمرض كوفيد 11
  

ي فيلد بكامل طاقته لـ 
ي المائة من ملعب نيويورك ميتس ابتداًء من يوم الجمعة  90سيتسع ملعب سيتر

 
  يونيو 11ف

  

ي مكافحة كوفيد
باإلضافة إىل ذلك،   . 19-أطلع الحاكم أندرو م كومو اليوم سكان نيويورك عىل التقدم الذي حققته الوالية ف 

ي في   11أعلن الحاكم أنه اعتباًرا من يوم الجمعة، الموافق 
( السعة الكاملة  Citi Fieldلد )يونيو، سيوسع ملعب سيت 

 New Yorkبالمائة من الملعب أللعاب نيويورك ميتس المحلية ) 90لألقسام أمام األفراد الذين حصلوا عىل اللقاح إىل 

Mets .)  ي المجمل، سيمكن هذا أكثر من
  ألف شخص من حضور األلعاب.  32وف 

  

ي أن   . 19-"أكثر من نصف سكان نيويورك تلقوا جرعة واحدة عىل األقل من لقاح كوفيد قال الحاكم كومو: 
مجرد التفكثر ف 

ي األفق ألمر مذهل. 
ي كان حلًما يلوح ف 

ي هذه المرحلة من العام الماض 
أنا فخور بأن أقود شعب هذه الوالية الذي   اللقاح ف 

حملنا بعضنا البعض مًعا خالل هذه الجائحة، ونحن أقرب من أي  سكان نيويورك أقوياء وقد  أوصلنا إىل ما نحن عليه اآلن. 
ا. 
ً
أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح بعد يجب أن يستفيدوا من  وقت مض  إىل الخروج إىل حالة مستجدة أفضل وأكثر أمان

امج الجارية ويفعلون ذلك من أجل الصالح العام لنيويورك".    الثر
  

  فيما يىلي ملخص بيانات اليوم: 

  

ي أبلغ عنها  •
  71.019  - نتائج االختبار التر

  431 -مجموع الحاالت اإليجابية  •

  % 0.61 - نسبة الحاالت اإليجابية •

  % 0.64 - أيام 7معدل نسبة اإلصابات خالل  •

  (25-) 1.007 - إدخال المرض  إىل المستشفيات •

 إىل المستشفيات •
ً
  93 - المرض  الُمدخلي   حديثا

  (3- ) 252 - مرض  وحدات العناية المركزة •

  (2-) 136 - مرض  وحدات العناية المركزة مع أنابيب اإلنعاش  •

  (88)+ 182.472  - مجموع حاالت الخروج من المستشف   •

  11 -  حاالت الوفاة •

  42.734 - مجموع الوفيات •

  19.149.539 - طاة مجموع جرعات اللقاح الُمع •

  68.355  -  ساعة الماضية 24مجموع جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ   •



 

 

  521.361 -  أيام 7مجموع جرعات اللقاح الُمعطاة خالل آخر   •

  - عاًما وأكتر ممن حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة من اللقاح  18نسبة سكان نيويورك بعمر  •
65.5 %  

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

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

 نسبة سكان نيويورك كافة الذين حصل •
ً
  % 46.1 -  وا عىل اللقاح كامال

  

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

 :   هو كما يىلي

  

  المنطقة
  30األحد، 

  2021مايو 

 ،  31اإلثني  
  2021مايو 

  1الثالثاء 
  2021يونيو 

Capital 
Region  

0.83  % 0.74  % 0.78  % 

Central New 
York  

1.40  % 1.42  % 1.30  % 

Finger 
Lakes  

1.55  % 1.49  % 1.46  % 

Long Island  0.61  % 0.59  % 0.59  % 

Mid-Hudson  0.63  % 0.60  % 0.58  % 

Mohawk 
Valley  

0.92  % 0.89  % 0.83  % 

New York 
City  

0.52  % 0.50  % 0.50  % 

North 
Country  

0.92  % 0.85  % 0.87  % 

Southern 
Tier  

0.52  % 0.52  % 0.56  % 

Western 
New York  

1.03  % 1.00  % 0.92  % 

عىل مستوى  
  الوالية

0.67  % 0.65  % 0.64  % 

  

  

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

:  7مدينة نيويورك اإلدارية لمدة    أيام هو كما يىلي

  

ي مدينة  
 
الحي ف

  نيويورك

  30األحد، 
  2021مايو 

 ،  31اإلثني  
  2021مايو 

  1الثالثاء 
  2021يونيو 

Bronx  0.54  % 0.56  % 0.57  % 

Kings  0.53  % 0.50  % 0.49  % 

New York  0.34  % 0.35  % 0.35  % 



 

 

Queens  0.56  % 0.52  % 0.52  % 

Richmond  0.77  % 0.75  % 0.71  % 

  

  
ي البارحة  

ي والية نيويورك ليصبح المجموع    19-شخًصا من سكان نيويورك بسبب مرض كوفيد 431توف 
ف 

2.086.012 .  : ي كما يىلي
 التوزي    ع الجغراف 

  

  اإلصابات الجديدة  مجموع اإلصابات  المقاطعة

Albany  24,642   8  

Allegany  3,533   1  

Broome  18,557   3  

Cattaraugus  5,707   5  

Cayuga  6,316   3  

Chautauqua  8,919   1  

Chemung  7,724   2  

Chenango  3,473   2  

Clinton  4,832   2  

Columbia  4,046   1  

Cortland  3,893   4  

Delaware  2,357   0  

Dutchess  29,402   8  

Erie  89,335   21  

Essex  1,590   0  

Franklin  2,550   1  

Fulton  4,400   2  

Genesee  5,425   2  

Greene  3,398   0  

Hamilton  313  0  

Herkimer  5,172   0  

Jefferson  6,081   1  

Lewis  2,790   3  

Livingston  4,499   1  

Madison  4,546   0  

Monroe  68,522   42  

Montgomery  4,249   1  

Nassau  183,233   21  

Niagara  19,986   6  

NYC  934,314   168  

Oneida  22,494   9  

Onondaga  38,726   11  



 

 

Ontario  7,390   5  

Orange  48,172   10  

Orleans  3,110   0  

Oswego  7,580   2  

Otsego  3,448   0  

Putnam  10,581   4  

Rensselaer  11,194   2  

Rockland  46,864   7  

Saratoga  15,312   6  

Schenectady  13,167   11  

Schoharie  1,689   0  

Schuyler  1,056   0  

Seneca  2,003   0  

St. Lawrence  6,612   1  

Steuben  6,910   1  

Suffolk  200,575   27  

Sullivan  6,638   1  

Tioga  3,796   1  

Tompkins  4,325   2  

Ulster  13,876   3  

Warren  3,640   2  

Washington  3,141   3  

Wayne  5,746   1  

Westchester  129,411   12  

Wyoming  3,574   0  

Yates  1,178   1  

  

  
ي البارحة  

ي والية نيويورك ليصبح المجموع   19-من سكان نيويورك بسبب مرض كوفيد 11توف 
التوزي    ع   . 42.734ف 

، وحسب مقاطعة السكن:  ي كما يىلي
  الجغراف 

  

  الوفيات حسب مقاطعة السكن

  الوفيات الجديدة  المقاطعة

Erie  1  

Kings  3  

Manhattan  1  

Monroe  2  

Niagara  1  

Queens  3  

  

  



 

 

ي اللقاح بدون موعد مسبق  
ي نيويورك المؤهلير  لتلق 

ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطت 
جميع مواقع التطعيم الجماعي ف 

ي تديرها الوالية،   وبأسبقية الحضور. 
ي أحد مواقع التطعيم الجماعي الت 

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

ً
كما أن بمقدور الناس أيض
االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية أو الطبيب أو المستشق  لتحديد مواعيد عند توفر اللقاحات أو زيارة  

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

  

.  42.999من سكان نيويورك جرعة اللقاح األوىل، وحصل  29.692باألمس، تلق   
ً
ي   عىل اللقاح كامال

التوزي    ع الجغراف 
: لسكان نيويورك الذين تم تطعيمهم ح   سب المنطقة هو كما يىلي

  

  
األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من  

  اللقاح عىل األقل

األشخاص الذين حصلوا عىل  
  اللقاح بالكامل

  المنطقة
ي آخر    المجموع

 
  24الزيادة ف

  ساعة

ي آخر    المجموع
 
  24الزيادة ف

اكمي   ساعة اكمي   التر   التر

Capital 
Region  

634,629   1,874   550,203   1,707   

Central New 
York  

505,447   707  443,876   1,011   

Finger Lakes  642,730   1,506   562,971   1,861   

Long Island  1,400,174   5,001   1,179,336   7,527   

Mid-Hudson  1,142,413   3,604   963,473   5,329   

Mohawk 
Valley  

248,071   440  219,445   546  

New York 
City  

4,921,542   13,799   4,182,602   21,377   

North Country  227,955   582  203,733   542  

Southern Tier  329,011   698  290,412   1,161   

Western New 
York  

692,833   1,481   590,500   1,938   

   42,999   9,186,551   29,692   10,744,805  عىل مستوى الوالية

  

  

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

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

  

###  
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