
 

 

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

 

 

ي الحاالت اإليجابية بكوفيد عىل مستوى الوالية
 
  الحاكم كومو يعلن عن انخفاض جديد غير مسبوق ف

  

  يوًما متتالًيا 62أي أنه ينخفض منذ  -%  0.52متوسط الحاالت اإليجابية لسبعة أيام عىل مستوى الوالية  
  

 عىل التوالي  1000عدد الحاالت اإليجابية الجديدة عىل مستوى الوالية أقل من  
  حالة لليوم العاشر

  

  ساعة الماضية 24جرعة لقاح خالل الـ   72.178تم إعطاء 
  

ا دخلوا مستشف  عىل مستوى الوالية  816
ً

  أكتوبر 8األدن  منذ   - مريض
  

 ية أمس  عىل مستوى الوال  19-حالة وفاة بمرض كوفيد 13
   

ي مكافحة كوفيد
  . 19-أطلع الحاكم أندرو م كومو اليوم سكان نيويورك عىل التقدم الذي أحرزته الوالية ف 

  

ي أن نرى سكان نيويورك يتأكدون من   : قال الحاكم كومو
ي جميع أنحاء الوالية، من االستثنائئ

ئ ف  اب الطقس الداف  "مع اقتر
ي بأصدقائك الذين لم ترهم وجًها لوجه منذ   انخفاض أعداد كوفيد إىل هذه المستويات القياسية الجديدة. 

سواء أكنت تلتقر
ي أحد المسارح الباردة، فإن  أكتر من عام، أو ستشاهد مرسحية فريقك المفضل، أو ستتجه 

الداخل للهروب من الحرارة ف 
ي تحقيق أقىص استفادة من الصيف وتعويض الوقت الضائع مع أحبائك. 

اللقاح هو أفضل   الحصول عىل لقاحك سيساعد ف 
ي مكافحة الكوفيد. 

ي أقر  أداة لدينا ف 
ب  وإذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فأنا أشجعك عىل الحصول عىل ما يخصك ف 

  وقت ممكن". 
  

  فيما يىلي ملخص بيانات اليوم: 

  

 117،999  -  نتائج االختبار المبلغ عنها   
ي       549 -  مجموع إيجان 
 ٪0.47  - نسبة إيجابية   
ي    ·  ٪ 0.52 - متوسط النسبة المئوية لسبعة أيام إيجان 
ي المستشف     ·

 
 ( 52-) 816  - مكوث المريض ف

ي الدخول   ·
 93 - عدد المرض  حديث 

ي وحدة العناية المركزة   ·
 
 ( 9-) 208 - المرض  ف

ي وحدة العناية المركزة مع أنابيب اإلنعاش   ·
 
 (9-)  112 -  المرض  ف

 ( 140)+ 182.995 - إجمالي خروج الحاالت   
 13 - الوفيات   ·
 42.789 - إجمالي الوفيات   
 19.479.983  - قاح المعطاةمجموع جرعات الل    
ين ساعة الماضية   · ي تم تناولها خالل األربــع وعشر

 جرعة 72.178 -  إجمالي جرعات اللقاح الث 



 

 

ي تم تناولها خالل األيام السبعة الماضية   ·
 جرعة  483.366 -  إجمالي جرعات اللقاح الث 

 ٪66.2  -  من لديهم جرعة لقاح واحدة عىل األقلعاًما فأكي  م 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم     ·
  ٪58.3 -  عاًما فأكي  ممن أكملوا اللقاح بالكامل 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم    ·

عاًما وأكي  ممن حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة )مراكز مكافحة األمراض   18نسبة سكان نيويورك بعمر    
  % CDC) - 68.6والسيطرة عليها 

عاًما فأكي  ممن حصلوا عىل جرعات اللقاح كاملة )مراكز   18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم     
  % CDC) - 59.3مكافحة األمراض والسيطرة عليها 

 ٪ 54.6 -  النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة عىل األقل   
  ٪47.1  - النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين أكملوا اللقاحات بالكامل    ·

النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة عىل األقل )مراكز مكافحة األمراض والسيطرة     
  % CDC) - 56.5عليها 

  % 47.8 - (CDCنسبة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح )مراكز مكافحة األمراض والسيطرة عليها    

  
ي تم اإلبالغ بها خالل األيام الثالثة الماضية لكل منطقة لمدة 

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

  

  2021يونيو  5السبت،   2021يونيو  4الجمعة،   2021يونيو  2الخميس،   المنطقة

Capital Region  0.65  % 0.63  % 0.61  % 

Central New York  1.02  % 0.95  % 0.83  % 

Finger Lakes  1.17  % 1.08  % 1.00  % 

Long Island  0.51  % 0.51  % 0.43  % 

Mid-Hudson  0.49  % 0.47  % 0.46  % 

Mohawk Valley  0.80  % 0.77  % 0.79  % 

New York City  0.45  % 0.44  % 0.43  % 

North Country  0.77  % 0.64  % 0.61  % 

Southern Tier  0.55  % 0.61  % 0.64  % 

Western New York  0.78  % 0.74  % 0.64  % 

 %  0.52 %  0.54 %  0.56  عىل مستوى الوالية

  
ي تم اإلبالغ بها خالل األيام الثالثة الماضية لكل منطقة من مناطق  

متوسط النسبة المئوية لنتائج االختبارات اإليجابية التر
:  7مدينة نيويورك اإلدارية لمدة    أيام كما يىلي

  

Borough in 
NYC  

Thursday, June 3, 
2021  

Friday, June 4, 
2021  

Saturday, June 5, 
2021  

Bronx  0.51  % 0.54  % 0.54  % 

Kings  0.43  % 0.44  % 0.42  % 

New York  0.33  % 0.31  % 0.31  % 

Queens  0.47  % 0.45  % 0.45  % 

Richmond  0.61  % 0.55  % 0.54  % 

  



 

 

ي أمس 
ي والية نيويورك ليصبح المجموع   19-من سكان نيويورك بسبب مرض كوفيد 549توف 

التوزي    ع   . 2.088.666ف 
 : ي كما يىلي

 الجغراف 
  

  اإلصابات الجديدة  مجموع اإلصابات  المقاطعة

Albany  24,668   7  

Allegany  3,549   4  

Broome  18,595   2  

Cattaraugus  5,716   1  

Cayuga  6,328   2  

Chautauqua  8,931   0  

Chemung  7,740   4  

Chenango  3,483   5  

Clinton  4,833   0  

Columbia  4,059   2  

Cortland  3,908   6  

Delaware  2,372   6  

Dutchess  29,443   9  

Erie  89,446   24  

Essex  1,591   0  

Franklin  2,555   0  

Fulton  4,414   1  

Genesee  5,431   1  

Greene  3,401   0  

Hamilton  313  0  

Herkimer  5,177   1  

Jefferson  6,098   3  

Lewis  2,800   0  

Livingston  4,510   2  

Madison  4,553   1  

Monroe  68,723   44  

Montgomery  4,254   0  

Nassau  183,392   32  

Niagara  20,006   3  

NYC  935,444   240  

Oneida  22,558   16  

Onondaga  38,816   18  

Ontario  7,397   2  

Orange  48,228   12  

Orleans  3,117   2  

Oswego  7,599   5  

Otsego  3,455   3  



 

 

Putnam  10,595   3  

Rensselaer  11,208   3  

Rockland  46,904   10  

Saratoga  15,337   7  

Schenectady  13,178   3  

Schoharie  1,692   1  

Schuyler  1,064   3  

Seneca  2,006   0  

St. Lawrence  6,619   1  

Steuben  6,933   4  

Suffolk  200,727   23  

Sullivan  6,657   3  

Tioga  3,813   2  

Tompkins  4,338   2  

Ulster  13,886   1  

Warren  3,656   3  

Washington  3,147   1  

Wayne  5,761   3  

Westchester  129,488   17  

Wyoming  3,576   1  

Yates  1,178   0  

  
ي أمس 

ي والية نيويورك ليصبح المجموع   19-من سكان نيويورك بسبب مرض كوفيد  13توف 
ي   . 42.789ف 

التوزي    ع الجغراف 
، حسب مقاطعة السكن:    كما يىلي

   

  الوفيات الجديدة  المقاطعة

Albany  1  

Bronx  1  

Broome  2  

Cattaraugus  1  

Cortland  2  

Monroe  3  

Nassau  1  

Queens  1  

Rockland  1  

  
ي اللقاح بدون موعد مسبق  

ي نيويورك المؤهلي   لتلقر
ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطت 

جميع مواقع التطعيم الجماعي ف 
ي تديرها الوالية،   وبأسبقية الحضور. 

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  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  

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


 

 

  

اللقاحات الخاصة بهم   48.058من سكان نيويورك الجرعة األوىل من اللقاح، وأكمل  27.384باألمس، تلقر  
:  بالكامل.  ي لسكان نيويورك الذين حصلوا عىل التطعيم حسب المنطقة كما يىلي

  التوزي    ع الجغراف 

  

   
األشخاص الذين تلقوا 

جرعة واحدة من  
  اللقاح عىل األقل

  
األشخاص الذين  

تلقوا اللقاح  
  بالكامل 

 

  المنطقة
 اإلجمالي 
اكمي    الي 

 
ي الـ  

 
الزيادة ف

ساعة   24
  الماضية

 اإلجمالي 
اكمي    الي 

 
ي خالل  

 
الزيادة ف

ساعة   24الـ 
  الماضية

Capital 
Region  

641,080    1,150   561,366    2,592   

Central 
New York  

510,590    862  449,935    1,474   

Finger 
Lakes  

649,464    1,269   574,148    3,019   

Long 
Island  

1,420,698    3,881   1,208,945    8,333   

Mid-
Hudson  

1,158,137    2,585   985,008    4,497   

Mohawk 
Valley  

250,732    407  223,193    728  

New York 
City  

4,999,198    14,998   4,280,549    23,250   

North 
Country  

230,434    358  206,405    530  

Southern 
Tier  

332,674    575  295,070    1,025   

Western 
New York  

701,816    1,299   602,424    2,610   

عىل مستوى  
  الوالية

10,894,823    27,384   9,387,043    48,058   

       

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

ساعة؛ يتم   24خالل  19-وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ بجميع بيانات إعطاء لقاح مرض كوفيد 
ي الوالية. 

تختلف   تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة عىل لوحة العمل يومًيا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم ف 
ي تبلغ بها وزارة الصحة بو 

ي والية نيويورك )البيانات التر
( وسجل  NYSIISالية نيويورك من نظام معلومات التحصي   ف 

ي تشمل الجرعات CIRالتحصي   عىل مستوى المدينة )
ي تبلغ بها الحكومة الفيدرالية، التر

ا عن البيانات التر
ً
ا طفيف

ً
( اختالف

ي تقدمها الحكومة الفيدرالية واختالفات طفيفة أخرى. 
ي  التر

  اإلصدار أعاله.  تم تضمي   كال الرقمي   ف 

  
###  

  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
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