
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/3/2021 للنشر فوًرا:

 

 

وس كوفيد    7ليوم واحد و   19-الحاكم كومو يعلن عن انخفاض قياسي جديد لمعدل اإليجابيات لمعدل اإلصابة بفير
  أيام

  
  %0.44نسبة الحاالت اإليجابية عىل مستوى الوالية 

  
ة     يوم متواصلة 59تراجع عىل مدى  - % 0.60أيام هو  7معدل اإليجابية لفير

  
  أكتوبر 21حالة للمرة األوىل منذ  1,000حاالت اإلدخال إىل المستشفيات يهبط إىل ما دون 

  
  ساعة 24جرعة من اللقاحات أعطيت خالل آخر   77,131

  
   عىل مستوى الوالية يوم أمس 19- حاالت وفاة بمرض كوفيد 10

   
عىل مستوى الوالية ليوم واحد انخفض إىل   19-. كومو اليوم أن معدل الحاالت اإليجابية لمرض كوفيدأعلن الحاكم أندرو م

ة  0.44 .  -بالمائة  0.60أيام انخفض إىل  7بالمائة أمس، والمعدل لفتر  إىل ذلك، انخفض   وكالهما انخفاض قياسي
ً
إضافة

  أكتوبر.  21حالة للمرة األوىل منذ  1,000عدد حاالت اإلدخال إىل المستشفيات إىل ما دون 
  

ي أي وقت مضى كما أن عدد حاالت اإلدخال إىل   قال الحاكم كومو
ي جميع أنحاء الوالية أقل فى

"لم تكن معدالت كوفيد فى
كات وعودة الناس للتجمعات   8منذ  حالة للمرة األوىل  1,000المستشفيات أقل من  أشهر وكل ذلك أثناء إعادة فتح الشر

ي  مرة أخرى. 
ى وأذكياء خالل العام الماضى ولكن األهم   -لقد عادت واليتنا، وهذه شهادة لسكان نيويورك الذين ظلوا صارمي 

ي تلقيح كل  اللقاحات آمنة ومجانية وفع مليون لقاح أعطيت.  19من ذلك كله، أنها شهادة عىل أكتر من 
الة وكلما أرسعنا فى

ي القضاء عىل هذا الوباء مرة واحدة وإىل األبد."
ى كلما أرسعنا فى   فرد من سكان نيويورك المؤهلي 

  
   فيما يىلي ملخص بيانات اليوم: 

  
ي أبلغ عنها  ·

  128,002 -  نتائج االختبار التر

  565  -مجموع الحاالت اإليجابية   ·

  % 0.44 - نسبة الحاالت اإليجابية  ·

  % 0.60 -  أيام 7معدل نسبة اإلصابات خالل   ·

  (37- ) 970 - إدخال المرضى إىل المستشفيات  ·

·   
 
ى حديثا   112 -  المرضى الُمدخلير

  (7-) 245 - إدخال المرضى إىل العناية الحثيثة  ·

  (7)+ 143 - فسإدخال المرضى إىل العناية الحثيثة عىل أجهزة التن  ·

  (130)+ 182,602  -  مجموع حاالت الخروج من المستشفى   ·

  10 -  حاالت الوفاة  ·

  42,745 - مجموع الوفيات  ·

  19,226,670  -  مجموع الجرعات الُمعطاة  ·



 

 

  77,131 -  ساعة 24مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر   ·

  510,701 - أيام 7مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر   ·

  % 65.7  -عاًما وأكير ممن حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة  18نسبة سكان نيويورك بعمر   ·

  % 57.6  - عاًما وأكير ممن حصلوا عىل سلسلة اللقاح بالكامل  18نسبة سكان نيويورك بعمر   ·

  % 54.0  -  صلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة من اللقاحنسبة كافة سكان نيويورك الذين ح  ·

   % 46.3 -  نسبة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا الجرعات كاملة  ·

  
ي تم اإلبالغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية لكل منطقة لمدة 

أيام   7متوسط النسبة المئوية لنتائج االختبارات اإليجابية التر
 :    هو كما يىلي

  

  المنطقة
ى    31اإلثنير

  2021مايو 

  1الثالثاء 
  2021يونيو 

  2األربعاء 
  2021يونيو 

Capital 
Region  

0.74  % 0.78  % 0.75  % 

Central New 
York  

1.42  % 1.30  % 1.20  % 

Finger Lakes  1.49  % 1.46  % 1.19  % 

Long Island  0.59  % 0.59  % 0.56  % 

Mid-Hudson  0.60  % 0.58  % 0.57  % 

Mohawk 
Valley  

0.89  % 0.83  % 0.79  % 

New York 
City  

0.50  % 0.50  % 0.48  % 

North 
Country  

0.85  % 0.87  % 0.92  % 

Southern 
Tier  

0.52  % 0.56  % 0.50  % 

Western New 
York  

1.00  % 0.92  % 0.81  % 

عىل مستوى  
  الوالية

0.65  % 0.64  % 0.60  % 

  
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

ى    31اإلثنير
  2021مايو 

  1الثالثاء 
يونيو  
2021  

  2األربعاء 
يونيو  
2021  

Bronx  0.56  % 0.57  % 0.56  % 

Kings  0.50  % 0.49  % 0.46  % 

New York  0.35  % 0.35  % 0.34  % 

Queens  0.52  % 0.52  % 0.51  % 

Richmond  0.75  % 0.71  % 0.69  % 



 

 

  
ي والية نيويورك ليصبح المجموع  COVID-19من سكان نيويورك إيجابية لإلصابة بمرض )  565البارحة كانت نتائج 

( فى
2,086,577 .  : ي كما يىلي

   التوزي    ع الجغرافى

  

  اإلصابات الجديدة  مجموع اإلصابات  المقاطعة

Albany  24,648   6  

Allegany  3,535   2  

Broome  18,566   9  

Cattaraugus  5,709   2  

Cayuga  6,319   3  

Chautauqua  8,921   2  

Chemung  7,724   0  

Chenango  3,475   2  

Clinton  4,832   0  

Columbia  4,046   0  

Cortland  3,895   2  

Delaware  2,357   0  

Dutchess  29,413   11  

Erie  89,353   18  

Essex  1,590   0  

Franklin  2,550   0  

Fulton  4,402   2  

Genesee  5,426   1  

Greene  3,398   0  

Hamilton  313  0  

Herkimer  5,172   0  

Jefferson  6,087   6  

Lewis  2,792   2  

Livingston  4,499   0  

Madison  4,546   0  

Monroe  68,555   33  

Montgomery  4,249   0  

Nassau  183,266   33  

Niagara  19,991   5  

NYC  934,583   269  

Oneida  22,514   20  

Onondaga  38,740   14  

Ontario  7,392   2  

Orange  48,190   18  

Orleans  3,110   0  



 

 

Oswego  7,582   2  

Otsego  3,449   1  

Putnam  10,585   4  

Rensselaer  11,195   1  

Rockland  46,868   4  

Saratoga  15,318   6  

Schenectady  13,168   1  

Schoharie  1,689   0  

Schuyler  1,056   0  

Seneca  2,004   1  

St. Lawrence  6,616   4  

Steuben  6,914   4  

Suffolk  200,618   43  

Sullivan  6,641   3  

Tioga  3,799   3  

Tompkins  4,331   6  

Ulster  13,880   4  

Warren  3,645   5  

Washington  3,142   1  

Wayne  5,747   1  

Westchester  129,420   9  

Wyoming  3,574   0  

Yates  1,178   0  

  
ي البارحة  

ي والية نيويورك ليصبح المجموع  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 10توفى
التوزي    ع   . 42,745( فى

، حسب مقاطعة السكن:  ي كما يىلي
   الجغرافى

  

  الوفيات حسب مقاطعة السكن

  الوفيات الجديدة  المقاطعة

Bronx  1  

Dutchess  1  

Erie  1  

Kings  2  

Manhattan  1  

Monroe  1  

Nassau  1  

Putnam  1  

Suffolk  1  

  
ي اللقاح بدون موعد مسبق  

ى لتلقر ي نيويورك المؤهلي 
ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطتى

جميع مواقع التطعيم الجماعي فى
 .
ً
 يخدم أوال

ً
ي أوال

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

وأما األشخاص الذين يرغبون بتحديد موعد فى



 

 

كما ان 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 المستشقى لتحديد مواعيد عند توفر اللقاحات أو زيارة موقع  

ً
أيض

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

  
ي   سلسة لقاحاتهم.  43,801اللقاح وأكمل  من سكان نيويورك جرعتهم األوىل من 39,064البارحة تلقر 

التوزي    ع الجغرافى
 :   لسكان نيويورك الذين تم تطعيمهم حسب المنطقة كما يىلي

  

  
األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من  

  اللقاح عىل األقل

األشخاص الذين تلقوا سلسلة  
  اللقاح بالكامل

  المنطقة
اكمية خالل آخر     الزيادة   24الير

  ساعة

اكمية خالل آخر    الزيادة الير
  المجموع  المجموع  ساعة 24

Capital 
Region  

636,221   1,592   552,569   2,366   

Central New 
York  

506,575   1,128   445,153   1,277   

Finger Lakes  644,390   1,660   565,108   2,137   

Long Island  1,405,371   5,197   1,184,708   5,372   

Mid-Hudson  1,146,517   4,104   968,061   4,588   

Mohawk 
Valley  

248,907   836  220,183   738  

New York 
City  

4,941,860   20,318   4,205,491   22,889   

North Country  228,815   860  204,410   677  

Southern Tier  330,076   1,065   291,420   1,008   

Western New 
York  

695,137   2,304   593,249   2,749   

   43,801   9,230,352   39,064   10,783,869  عىل مستوى الوالية

  
تتطلب وزارة   . 19-لقاح مرض كوفيد لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول  19-لوحة عمل تتبع لقاح مرض كوفيد تتوفر 

ساعة؛ يتم   24خالل  19-مرض كوفيدالصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح 
ي الوالية. 

  تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة عىل لوحة العمل يومًيا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم فى

  
###  
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