
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  15/6/2021 للنشر فوًرا:

 

 

٪ من البالغين في نيويورك تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل، مما يرفع معظم 70يوًما، أعلن الحاكم كومو أن  472بعد 

  القيود المتبقية
  

  ساعة الماضية 24جرعة لقاح خالل الـ  112,891تم أخذ 
  

مستوى قياسي منخفض لمدة   -٪، وهو أدنى مستوى في الدولة 0.40متوسط اإليجابية لسبعة أيام على مستوى الوالية هو 
  يوًما متتاليًا 71يوًما متتاليًا، انخفض لمدة   18

  
  يونيو 18سيتم إغالق محرك إضافي تابع للوالية عبر مواقع االختبار اعتباًرا من يوم الجمعة 

  
 على مستوى الوالية يوم أمس 19-حاالت وفاة بمرض كوفيد 9

   
   م الحاكم أندرو م. كومو اليوم بإطالع سكان نيويورك على برنامج التطعيم بالوالية.قا
  

اإلضافية التي تديرها الدولة عبر والية نيويورك اعتباًرا من يوم الجمعة  19-أعلن الحاكم أيًضا عن تسريح مواقع اختبار كوفيد

بالمائة في طلب   88تتبع عمليات إغالق مواقع االختبار هذه معدالت إيجابية منخفضة تاريخيًا وانخفاًضا بنسبة  يونيو. 18

  .2021االختبار بالسيارة من يناير إلى مايو 
  

أكثر األوقات صعوبة وأصعب وقت في حياتنا، لكن والية نيويورك تتجه أخيًرا إلى   19-فيد "لقد كان كوقال الحاكم كومو:

نحن بحاجة إلى   معدالت التطعيم مرتفعة وأرقام كوفيد منخفضة، ونحن نعمل على تقليل القيود في جميع المجاالت. المستقبل.

الوباء آخذ في   من الحوافز في جميع أنحاء الوالية.سكان نيويورك لمواصلة التطعيم، ولهذا السبب أطلقنا مجموعة متنوعة 

االنخفاض، لكن التطعيم هو مفتاح نجاحنا وأنا أشجع أي من سكان نيويورك الذين لم يأخذوا اللقاح بعد أن يفعلوا ذلك على  

  الفور".
  

  سيتم إغالق مواقع االختبار بالسيارة التي تديرها الوالية على النحو التالي:
  

  يونيو 18الجمعة، 
  

  بنقامتون، جامعة بنقامتون
  جامعة بنقامتون

  الجنوبي ZZموقف السيارات 
  بنقامتون، نيويورك

  
  منطقة أنتوني واين الترفيهية -مقاطعة روكالند 

  منطقة أنتوني واين الترفيهية
  17مواقف باليسايد مخرج 

  بير ماونتن، نيويورك
  



 

 

  جامعة ستوني بروك -مقاطعة سوفولك 
  جامعة ستوني بروك

  الجنوبي Pموقف السيارات 
  ستوني بروك، نيويورك

  
  كلية مجتمع مقاطعة نياجرا -مقاطعة نياجرا 

  كلية مجتمع مقاطعة نياجرا
  طريق سوندرز سيتيلمنت  3111

  سانبورن ، نيويورك
  

  يونيو 25الجمعة، 
  

  نيويورك في ألباني جامعة والية -ألباني 
  شارع واشنطن، دائرة كولينز 1400

  ألباني، نيويورك
  

  مضمار سباق القناطر -كوينز  
  مضمار السباق

  روكاواي بوليفارد 110-00
  كوينز، نيويورك

  
  كلية مجتمع مقاطعة مونرو  -روتشستر 

  كلية مجتمع مونرو
  طريق هنريتا الشرقي 1000

  موقف السيارات ج
  روتشيستر، نيويورك

  
 جلين آيالند بارك -مقاطعة ويستشستر  

  شارع وايمان 350
  نيو روشيل، نيويورك

  
  باي بالزا -برونكس  

  مركز التسوق في باي بالزا
  شارع بايتشيستر 200

  برونكس، نيويورك
  

  فيما يلي ملخص بيانات اليوم:
  

  55,438  -  نتائج االختبار التي أبلغ عنها •
  320 - مجموع اإلصابات •
  %0.58 - نسبة اإلصابات •
  %0.40 - أيام 7معدل نسبة اإلصابات خالل  •
  (33)+ 650 -  إدخال المرضى إلى المستشفيات •
•  ً   91 - المرضى الُمدخلين حديثا
  (2-) 161 - المرضى في وحدة العناية المركزة •
  (4-) 88 - عناية المركزة مع التنبيبالمرضى في وحدة ال •



 

 

  (54)+ 183,801 - مجموع حاالت الخروج من المستشفى •
  9 - حاالت الوفاة •
  42,882 - مجموع الوفيات •
  20,212,046 - مجموع الجرعات الُمعطاة •
  112,891 - ساعة الماضية 24مجموع الجرعات الُمعطاة خالل الـ  •
  597,373 - أيام 7مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر  •
  %67.6 - عاًما وأكبر ممن حصلوا على األقل على جرعة واحدة 18نسبة سكان نيويورك بعمر  •
  %60.6 - عاًما وأكبر ممن حصلوا على سلسلة اللقاح بالكامل 18نسبة سكان نيويورك بعمر  •
  %70.0 -عاًما وأكبر ممن حصلوا على األقل على جرعة واحدة  18نسبة سكان نيويورك بعمر  •
عاًما فأكثر ممن حصلوا على جرعات اللقاح   18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

  %61.6 -كاملة 
  %55.9 - نسبة كافة سكان نيويورك الذين حصلوا على األقل على جرعة واحدة من اللقاح •
  %49.6 - نسبة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح •
  %58.0 - النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •
  %50.3 - نسبة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح •

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

  كما يلي:
  

  المنطقة
يونيو  12السبت 

2021  
يونيو  13األحد 

2021  
يونيو  14اإلثنين 

2021  

Capital Region  0.35  % 0.33  % 0.33  % 

Central New York  0.68  % 0.64  % 0.59  % 

Finger Lakes  0.65  % 0.62  % 0.59  % 

Long Island  0.42  % 0.41  % 0.41  % 

Mid-Hudson  0.41  % 0.39  % 0.38  % 

Mohawk Valley  0.39  % 0.40  % 0.41  % 

New York City  0.39  % 0.39  % 0.38  % 

North Country  0.54  % 0.58  % 0.56  % 

Southern Tier  0.47  % 0.41  % 0.41  % 

Western New 
York  

0.44  % 0.38  % 0.35  % 

  %0.40 %  0.41 %  0.42  على مستوى الوالية

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

  أيام هو كما يلي: 7نيويورك اإلدارية لمدة 
  

الحي في مدينة 

  نيويورك
يونيو  12السبت 

2021  
يونيو  13األحد 

2021  
يونيو  14اإلثنين 

2021  

Bronx  0.56  % 0.54  % 0.52  % 

Kings  0.37  % 0.37  % 0.36  % 

New York  0.30  % 0.31  % 0.30  % 

Queens  0.34  % 0.34  % 0.34  % 

Richmond  0.50  % 0.50  % 0.50  % 



 

 

  
( في والية نيويورك ليصبح المجموع  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 320توفي البارحة 

 التوزيع الجغرافي كما يلي: .2,092,599

  

  اإلصابات الجديدة  مجموع اإلصابات  المقاطعة

Albany  24,699   3  

Allegany  3,555   0  

Broome  18,623   4  

Cattaraugus  5,720   0  

Cayuga  6,337   0  

Chautauqua  8,951   0  

Chemung  7,761   2  

Chenango  3,499   1  

Clinton  4,835   0  

Columbia  4,064   0  

Cortland  3,926   1  

Delaware  2,381   2  

Dutchess  29,472   2  

Erie  89,579   7  

Essex  1,593   0  

Franklin  2,563   0  

Fulton  4,422   1  

Genesee  5,435   0  

Greene  3,403   0  

Hamilton  313   0  

Herkimer  5,187   1  

Jefferson  6,136   5  

Lewis  2,808   0  

Livingston  4,520   0  

Madison  4,562   0  

Monroe  68,976   17   

Montgomery  4,254   0  

Nassau  183,649   25   

Niagara  20,035   2  

NYC  937,336   174   

Oneida  22,619   5  

Onondaga  38,931   3  

Ontario  7,406   1  

Orange  48,312   4  

Orleans  3,118   0  

Oswego  7,622   0  



 

 

Otsego  3,462   1  

Putnam  10,606   1  

Rensselaer  11,229   1  

Rockland  46,944   8  

Saratoga  15,364   2  

Schenectady  13,202   2  

Schoharie  1,692   0  

Schuyler  1,075   1  

Seneca  2,011   0  

St. Lawrence  6,640   3  

Steuben  6,952   0  

Suffolk  201,036   28   

Sullivan  6,673   1  

Tioga  3,830   1  

Tompkins  4,346   0  

Ulster  13,908   1  

Warren  3,658   0  

Washington  3,162   1  

Wayne  5,783   1  

Westchester  129,664   7  

Wyoming  3,582   1  

Yates  1,178   0  

  
التوزيع  .42,882( في والية نيويورك ليصبح المجموع COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 9توفي البارحة 

  الجغرافي كما يلي، حسب مقاطعة السكن:
  

  الوفيات الجديدة  المقاطعة

Bronx  1  

Erie  1  

Kings  1  

Manhattan  1  

Niagara  1  

Orange  1  

Queens  1  

Steuben  1  

Westchester  1  

  
جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطني نيويورك المؤهلين لتلقي اللقاح بدون موعد مسبق على 

وأما األشخاص الذين يرغبون بتحديد موعد في أحد مواقع التطعيم الجماعي التي تديرها الوالية،  أساس من يأتي أوالً يُخدم أوالً.

كما أن بمقدور الناس أيًضا   .VAX-4-NYS-833- 1أو باالتصال على  تطبيق هل أنا مؤهل فيمكنهم القيام بذلك على

االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية أو الطبيب أو المستشفى لتحديد مواعيد عند توفر اللقاحات أو زيارة  

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

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


 

 

  
التوزيع  من سلسلة اللقاحات الخاصة بهم. 79,050من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  39,435مس، تلقى باأل

  الجغرافي لسكان نيويورك الذين تم تطعيمهم حسب المنطقة هو كما يلي:
  

  
األشخاص الذين تلقوا جرعة  

  واحدة من اللقاح على األقل
  

األشخاص الذين تلقوا  

  اح بالكاملسلسلة اللق 
  

  المجموع التراكمي  المنطقة
 24ارتفع في الـ 

  ساعة الماضية
  المجموع التراكمي

 24ارتفع في الـ 

  ساعة الماضية

Capital 
Region  

654315   1941   594281   5213   

Central New 
York  

519103   726   472004   3059   

Finger 
Lakes  

662790   1579   605339   4641   

Long Island  1464254   8461   1290909   18004   

Mid-Hudson  1188794   5554   1047006   11802   

Mohawk 
Valley  

255663   568   232925   1349   

New York 
City  

5133026   17411   4489312   27346   

North 
Country  

233613   288   213357   1032   

Southern 
Tier  

339141   877   309431   2126   

Western New 
York  

716432   2030   632559   4478   

على مستوى 

  الوالية
11167131   39435   9887123   79050   

  
هي  19-عاًما فأكثر والذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من لقاح كوفيد 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم 

  كما يلي، مقسمة حسب المنطقة:
  

  المنطقة
+ بجرعة واحدة على  18نسبة 

  األقل

Long Island  75.3  % 

Capital Region  74.4  % 

Mid-Hudson  71.9  % 

Central New 
York  

70.5  % 

Western New 
York  

69.5  % 

Finger Lakes  69.0  % 

Southern Tier  68.4  % 



 

 

New York City  68.4  % 

North Country  63.9  % 

Mohawk Valley  60.6  % 

  
تتطلب وزارة  .19-لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول لقاح مرض كوفيد 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 

تختلف البيانات   تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على لوحة العمل يوميًا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم في الوالية.

الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من نظام معلومات التحصين في والية نيويورك و سجل التحصين على مستوى 

تم  مدينة اختالفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات الُمدارة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى.ال

  تضمين كال الرقمين في اإلصدار أعاله.
  

###  
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