
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   10/2021/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

 عىل التوالي عىل مستوى الوالية
  الحاكم كومو يعلن عن انخفاض سجل حاالت اإلصابة لليوم الثالث عشر

  
وهو   -يوًما متتالًيا   66أي أنه ينخفض منذ  - ٪ 0.47متوسط الحاالت اإليجابية لسبعة أيام عىل مستوى الوالية هو 

ى  ا لجامعة جونز هوبكنى
ً
ي الدولة وفق

ى
  األدنى ف

  
ي الـ   104.488تم إعطاء 

ى
مليون من سكان نيويورك اآلن جرعة واحدة عىل   11تلقى  -ساعة الماضية  24جرعة لقاح ف

  ٪69.2معدل التطعيم عىل مستوى الوالية   -األقل 
  

ي السيارة مع انخفاض الطلب عىل االختبار بنسبة  19-إغالق مواقع اختبار كوفيد
ى

ي تديرها الوالية ف
% من يناير  88التى

  إل مايو
  

 عىل مستوى الوالية أمس   19-وفيات بكوفيد 9
   

ي مكافحة كوفيد
  19-أطلع الحاكم أندرو م كومو اليوم سكان نيويورك عىل آخر تطورات تقدم الوالية ف 

  
ا عن إغالق مواقع اختبار كوفيد

ً
ي السيارة عبر والية نيويورك اعتباًرا من يوم   19- أعلن الحاكم كومو أيض

ي تديرها الوالية ف 
الت 

ا بنسبة   يجابية منخفضة تاريخًيا معدالت إ تتبع عمليات إغالق مواقع االختبار هذه  يونيو.  11الجمعة الموافق 
ً
  88وانخفاض

ي السيارة من يناير إىل مايو 
ي الطلب عىل اختبار ف 

كب   مواردها عىل تطعيم المزيد من  2021بالمائة ف 
، مما يسمح للوالية بب 

اب والية نيويورك برسعة سكان نيويورك.  ي المائة، ومع وفرة خيارات االختبار   70من هدف معدل التطعيم بنسبة   مع اقب 
ف 
ا.  ً ي السيارة كثب 

ي جميع مناطق الوالية، انخفض االعتماد عىل االختبار ف 
  المختلفة ف 

  
- : "لقد جّسد سكان نيويورك روح ما يعنيه أن تكون نيويورك قوية، وبسبب تصميمهم عىل هزيمة كوفيدقال الحاكم كومو

ي مارس  ، يمكننا إغالق مواقع االختبار هذه. 19
، أجري أكبر  2020منذ أن بدأ برنامج االختبار الرائد عىل مستوى الدولة ف 

ي والية نيويورك، مع   57من 
ي السيارات. مليون اختب 1.6مليون اختبار ف 

اكات   ار ف  تحقق هذا الجهد المذهل من خالل الرسر
ي  
ي أن أشكرهم بما يكف 

ي وال يمكنت 
مع وكاالت الوالية والقوى العاملة المتفانية لديها ومقدمي الرعاية الصحية والحرس الوطت 

إىل الحياة الطبيعية   وأشجع جميع المؤهلي   للتطعيم حت  نتمكن من مواصلة عملنا للعودة عىل خدمتهم لسكان نيويورك. 
  وتغيب  الصورة عن نيويورك لتكون أقوى وأفضل وأكبر صحة". 

  
ي السيارة. 

ي تتم ف 
ي السيارة، لن تتأثر مواعيد االختبار الحالية الت 

ا بالمواقع   مع بدء إغالق مواقع االختبار ف 
ً
سيبدأ اإلغالق غد

ي تديرها الوالية: 
  التالية الت 

  
  يونيو 11الجمعة، 

  
Bronx - Lehman College  

2925 Goulden Avenue  
Bronx, New York  

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-record-low-statewide-covid-positivity-0
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-record-low-statewide-covid-positivity-0
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-record-low-statewide-covid-positivity-0
https://www.governor.ny.gov/news/video-audio-photos-rush-transcript-governor-cuomo-announces-most-remaining-covid-19


 

 

Brooklyn - Brooklyn Developmental Center  
888 Fountain Avenue  

Brooklyn, New York  
  

Erie County - Buffalo Sabres Lot  
Buffalo Sabres Lot  

125 Perry Street  
Buffalo, New York  

  
Nassau County - Jones Beach State Park  

Roosevelt Nature Center  
1 Ocean Parkway  

Wantagh, New York  
  

Oneida County - Griffiss International Airport  
Griffiss International Airport  

800 Ellsworth Road  
Rome, New York  

  
Staten Island - Staten Island Seaview Avenue  

OMH South Beach  
777 Seaview Avenue  

Staten Island, New York  
  

  فيما يىلي ملخص بيانات اليوم: 

  
   139.492  -  نتائج االختبار المبلغ عنها    ·
ي    ·    566 -  المجموع اإليجان 
 %  0.41 - النسبة اإليجابية   ·
 %  0.47 - متوسط النسبة المئوية لسبعة أيام إيجابية   ·
ي المستشقى    ·

ى
 (  19-) 758 - مكوث المريض ف

ي الدخول   ·
 105 - عدد المرضى حديت 

ي وحدة العناية المركزة   ·
ى
 (  5-) 190 - المرضى ف

ي وحدة العناية المركزة مع أنابيب اإلنعاش   ·
ى
 (  7-)  113 -  المرضى ف

 (  96)+ 183.346 -  إجمالي خروج الحاالت   ·
   9 -  الوفيات   ·
   42.833 - إجمالي الوفيات   ·
   19.820.785 - اللقاح المعطاة مجموع جرعات   ·
ين ساعة الماضية   · ي تم تناولها خالل األربــع وعشر

   104.488 -  إجمالي جرعات اللقاح التى
ي تم تناولها خالل األيام السبعة الماضية   ·

   594.115 -  إجمالي جرعات اللقاح التى
 % 66.9  - لديهم جرعة لقاح واحدة عىل األقل عاًما فأكن  ممن 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم     ·
  % 59.3 - عاًما فأكن  ممن أكملوا اللقاح بالكامل 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم    ·

  % 69.2  -عاًما وأكن  ممن حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة   18نسبة سكان نيويورك بعمر    ·

عاًما فأكن  ممن حصلوا عىل جرعات اللقاح كاملة )مراكز   18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم     
  % CDC )-  60.3مكافحة األمراض والسيطرة عليها 



 

 

 % 55.2  -ين حصلوا عىل جرعة لقاح واحدة عىل األقل  النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذ   ·
  % 48.2 -  النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاحات   ·

النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة عىل األقل )مراكز مكافحة األمراض والسيطرة     
  % CDC) -57.2عليها 

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

  
ي تم اإلبالغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية لكل منطقة لمدة 

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

  

Region  
Monday, 
June 7, 
2021  

Tuesday, 
June 8, 
2021  

Wednesday, 
June 9, 2021  

Capital 
Region  

0.57  % 0.49  % 0.45  % 

Central 
New York  

0.81  % 0.76  % 0.76  % 

Finger 
Lakes  

0.91  % 0.81  % 0.85  % 

Long 
Island  

0.45  % 0.42  % 0.41  % 

Mid-
Hudson  

0.45  % 0.45  % 0.45  % 

Mohawk 
Valley  

0.69  % 0.64  % 0.56  % 

New York 
City  

0.43  % 0.42  % 0.41  % 

North 
Country  

0.56  % 0.53  % 0.49  % 

Southern 
Tier  

0.69  % 0.65  % 0.67  % 

Western 
New York  

0.61  % 0.54  % 0.55  % 

عىل مستوى  
  الوالية

0.51  % 0.48  % 0.47  % 

  
  

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  
ى
الحي ف

  نيويورك

ى   7اإلثني 
يونيو  
2021  

  8الثالثاء 
يونيو  
2021  

  9األربعاء، 
  2021يونيو 

Bronx  0.57  % 0.55  % 0.60  % 

Kings  0.40  % 0.40  % 0.40  % 



 

 

New York  0.32  % 0.31  % 0.30  % 

Queens  0.43  % 0.41  % 0.38  % 

Richmond  0.52  % 0.49  % 0.48  % 

  
  

ي البارحة  
ي والية نيويورك ليصبح المجموع   19-من سكان نيويورك بسبب مرض كوفيد  566توف 

التوزي    ع   . 2.090.563ف 
 : ي كما يىلي

 الجغراف 
  

  المقاطعة
مجموع الحاالت 

  اإليجابية

اإلصابات 
  الجديدة

Albany  24,685   3   

Allegany  3,555   0   

Broome  18,603   3   

Cattaraugus  5,718   1   

Cayuga  6,333   1   

Chautauqua  8,945   5   

Chemung  7,753   3   

Chenango  3,494   2   

Clinton  4,835   0   

Columbia  4,061   0   

Cortland  3,916   1   

Delaware  2,376   0   

Dutchess  29,460   3   

Erie  89,520   19   

Essex  1,592   0   

Franklin  2,561   3   

Fulton  4,420   1   

Genesee  5,434   2   

Greene  3,402   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,182   0   

Jefferson  6,117   4   

Lewis  2,803   1   

Livingston  4,515   0   

Madison  4,560   4   

Monroe  68,853   32   

Montgomery  4,254   0   

Nassau  183,511   43   

Niagara  20,019   2   

NYC  936,347   302   

Oneida  22,582   7   

Onondaga  38,875   16   



 

 

Ontario  7,402   1   

Orange  48,268   11   

Orleans  3,117   0   

Oswego  7,607   3   

Otsego  3,458   0   

Putnam  10,602   2   

Rensselaer  11,220   3   

Rockland  46,920   5   

Saratoga  15,350   1   

Schenectady  13,186   2   

Schoharie  1,692   0   

Schuyler  1,070   1   

Seneca  2,009   1   

St. 
Lawrence  6,626   4   

Steuben  6,942   3   

Suffolk  200,858   34   

Sullivan  6,668   2   

Tioga  3,821   1   

Tompkins  4,344   0   

Ulster  13,894   1   

Warren  3,657   1   

Washington  3,155   3   

Wayne  5,768   2   

Westchester  129,579   27   

Wyoming  3,578   0   

Yates  1,178   0   

  
  

ي البارحة  
ي والية نيويورك ليصبح المجموع   19-من سكان نيويورك بسبب مرض كوفيد  9توف 

ي   . 42.833ف 
التوزي    ع الجغراف 

، حسب مقاطعة السكن:    كما يىلي

  

  الوفيات حسب مقاطعة السكن

  الوفيات الجديدة  المقاطعة

Erie  1   

Herkimer  1   

Kings  2   

Manhattan  1   

Nassau  1   

Queens  2   

Wyoming  1   

  



 

 

ي اللقاح بدون موعد مسبق  
ي نيويورك المؤهلي   لتلف 

ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطت 
جميع مواقع التطعيم الجماعي ف 

ي تديرها الوالية، فيمكنهم   وبأولوية الحضور. 
ي أحد مواقع التطعيم الجماعي الت 

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

ً
كما أن بمقدور الناس أيض

للعثور  vaccines.gov الصحة المحلية أو الصيدلية أو الطبيب أو المستشف  لتحديد مواعيد عند توفر اللقاحات أو زيارة 
  عىل معلومات حول مواعيد اللقاحات بالقرب منهم. 

  
التوزي    ع   اللقاحات الخاصة بهم بالكامل.  62.338من سكان نيويورك جرعة اللقاح األوىل، وأكمل  48.382باألمس، تلف   

 : ي لسكان نيويورك الذين تم تطعيمهم حسب المنطقة هو كما يىلي
  الجغراف 

  

  

األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح  
  األشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل   عىل األقل

  المنطقة

  المجموع
اكمي    النى

ي غضون الـ  
ى
  24الزيادة ف

  ساعة الماضية

  المجموع
اكمي    النى

ي غضون الـ  
ى
  24الزيادة ف

  ساعة الماضية

Capital Region  647,505   2,418   575,047   3,276   

Central New 
York  

514,586   1,437   458,634   2,384   

Finger Lakes  655,726   2,058   586,781   3,303   

Long Island  1,442,371   7,160   1,246,210   10,123   

Mid-Hudson  1,173,359   4,955   1,012,399   7,707   

Mohawk Valley  252,968   852   226,869   934   

New York City  5,067,553   25,454   4,377,761   26,928   

North Country  232,024   527   209,286   1,020   

Southern Tier  335,812   1,090   300,751   1,591   

Western New 
York  

709,060   2,431   616,256   5,072   

   62,338   9,609,994   48,382   11,030,964  عىل مستوى الوالية

          

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

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

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

ي والية نيويورك )
(  NYSIISتختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من نظام معلومات التحصي   ف 

ي تشمل الجرعات  CIRوسجل التحصي   عىل مستوى المدينة )
ا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدرالًيا، والت 

ً
ا طفيف

ً
( اختالف

ي اإلصدار أعاله.  الُمدارة فيدرالًيا واالختالفات الطفيفة األخرى. 
  تم تضمي   كال الرقمي   ف 

  
###  
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