
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   19/6/2021 للنشر فوًرا: 

 
 

ي مكافحة )
 
  (COVID-19الحاكم كومو يصدر تحديثات جديدة لسكان نيويورك حول التقدم الذي أحرز ف

  
  75يوًما متتالًيا، انخفض لمدة  22أدن  مستوى مسجل لمدة  -٪ 0.39متوسط اإلصابات لسبعة أيام عىل مستوى الوالية هو 

  يوًما متتالًيا 
  

  ٪70.7معدل التطعيم  -ساعة الماضية  24جرعة لقاح خالل الـ   63,095تم إعطاء 
  

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

ي مكافحة 
  . COVID-19قام الحاكم أندرو إم كومو اليوم بإطالع سكان نيويورك عىل تقدم الوالية ف 

  
"يحصل سكان نيويورك عىل فرصة جديدة للحياة بينما نهزم هذا الوباء ونعيد فتح اقتصاد واليتنا   قال الحاكم كومو: 

 ، لذلك نقدم حوافز لتشجيع سكان نيويورك المتبقي   عىل أخذ الجرعة. COVID-19التطعيم هو المفتاح للتغلب عىل  للمستقبل. 

ي أشجع أي شخص لم يتم تطعيمه بعد عىل القيام بذلك عىل الفور من  
نحن نعود إىل الحياة، ليس فقط البقاء عىل قيد الحياة، لكنن 

  أجل سالمته وسالمة أرسه". 

  
  لخص بيانات اليوم: فيما يىلي م

  

ي أبلغ عنها  •
  107,751  - نتائج االختبار الت 

  418 -  مجموع اإلصابات •

  % 0.39 - نسبة الحاالت اإليجابية •

  % 0.39 - أيام 7معدل نسبة اإلصابات خالل  •

  (16- ) 532 - إدخال المرض  إىل المستشفيات •

•  
 
  65  - المرض  الُمدخلي   حديثا

ي وحدة العناية المركزة •
 
  (17-) 126  - المرض  ف

ي وحدة العناية المركزة مع التنبيب •
 
  (6-) 73 -  المرض  ف

  (64) 184,129  - مجموع حاالت الخروج من المستشف   •

  9 -  حاالت الوفاة •

  42,914 - مجموع الوفيات •

  20,514,127 -  مجموع الجرعات الُمعطاة •

  63,095 -  ساعة الماضية 24مجموع الجرعات الُمعطاة خالل الـ  •

  498,084 -  أيام 7مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر   •

  % 68.2 -  عاًما وأكبر ممن حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة  18نسبة سكان نيويورك بعمر  •

  % 61.6  -  عاًما وأكبر ممن حصلوا عىل سلسلة اللقاح بالكامل  18نسبة سكان نيويورك بعمر  •

  % 70.7 -عاًما وأكبر ممن حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة    18بعمر  نسبة سكان نيويورك •

  - عاًما فأكبر ممن حصلوا عىل جرعات اللقاح كاملة  18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
62.8 %  

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



 

 

  % 50.6 -  افة سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاحنسبة ك •

  % 58.6  - النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة عىل األقل  •

  % 51.6 -  نسبة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح •

  

ي تم اإلبالغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية لكل منطقة لمدة 
أيام هو كما   7متوسط النسبة المئوية لنتائج اإلصابات الن 

 :   يىلي

  

  المنطقة 
يونيو   16األربعاء 

2021  

يونيو   17الخميس 
2021  

يونيو   18الجمعة 
2021  

Capital Region  0.34  % 0.36  % 0.44  % 

Central New York  0.60  % 0.54  % 0.51  % 

Finger Lakes  0.57  % 0.58  % 0.59  % 

Long Island  0.43  % 0.43  % 0.42  % 

Mid-Hudson  0.35  % 0.34  % 0.35  % 

Mohawk Valley  0.46  % 0.42  % 0.42  % 

New York City  0.36  % 0.36  % 0.36  % 

North Country  0.57  % 0.60  % 0.66  % 

Southern Tier  0.43  % 0.44  % 0.42  % 

Western New 
York  

0.35  % 0.31  % 0.28  % 

 %  0.39 %  0.39 %  0.39  عىل مستوى الوالية 

  
ي تم اإلبالغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية لكل منطقة من مناطق مدينة  

متوسط النسبة المئوية لنتائج اإلصابات الن 
:  7نيويورك اإلدارية لمدة    أيام هو كما يىلي

  

ي مدينة  
 
الحي ف

  نيويورك

يونيو   16األربعاء 
2021  

يونيو   17الخميس 
2021  

يونيو   18الجمعة 
2021  

Bronx  0.45  % 0.44  % 0.43  % 

Kings  0.33  % 0.32  % 0.30  % 

New York  0.31  % 0.31  % 0.31  % 

Queens  0.34  % 0.34  % 0.38  % 

Richmond  0.49  % 0.51  % 0.52  % 

  
ي البارحة  

ي والية نيويورك ليصبح المجموع  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 418توف 
( ف 

2,094,154 .  : ي كما يىلي
 التوزي    ع الجغراف 

  

  اإلصابات الجديدة   مجموع اإلصابات  المقاطعة 

Albany  24,712   4  

Allegany  3,559   1  

Broome  18,633   3  

Cattaraugus  5,723   0  

Cayuga  6,338   0  



 

 

Chautauqua  8,958   1  

Chemung  7,774   2  

Chenango  3,504   0  

Clinton  4,838   1  

Columbia  4,068   3  

Cortland  3,929   2  

Delaware  2,385   0  

Dutchess  29,483   5  

Erie  89,604   1  

Essex  1,593   0  

Franklin  2,563   0  

Fulton  4,423   0  

Genesee  5,437   1  

Greene  3,405   2  

Hamilton  313  0  

Herkimer  5,193   2  

Jefferson  6,155   6  

Lewis  2,811   1  

Livingston  4,524   1  

Madison  4,565   1  

Monroe  69,054   19  

Montgomery  4,254   0  

Nassau  183,753   26  

Niagara  20,045   0  

NYC  938,144   227  

Oneida  22,637   4  

Onondaga  38,970   10  

Ontario  7,408   0  

Orange  48,337   7  

Orleans  3,121   1  

Oswego  7,627   1  

Otsego  3,463   0  

Putnam  10,622   1  

Rensselaer  11,235   3  

Rockland  46,965   7  

Saratoga  15,389   10  

Schenectady  13,207   0  

Schoharie  1,693   1  

Schuyler  1,080   0  

Seneca  2,011   0  

St. Lawrence  6,646   2  



 

 

Steuben  6,957   0  

Suffolk  201,168   29  

Sullivan  6,679   3  

Tioga  3,834   3  

Tompkins  4,350   0  

Ulster  13,916   1  

Warren  3,661   1  

Washington  3,162   0  

Wayne  5,785   2  

Westchester  129,728   22  

Wyoming  3,584   1  

Yates  1,179   0  

  
ي البارحة  

ي والية نيويورك ليصبح المجموع  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 9توف 
التوزي    ع   . 42,914( ف 

، حسب مقاطعة السكن:  ي كما يىلي
  الجغراف 

  

  الوفيات الجديدة   المقاطعة 

Albany  1  

Fulton  1  

Kings  4  

Manhattan  1  

Monroe  1  

Onondaga  1  

  
ي اللقاح بدون موعد مسبق  

ي نيويورك المؤهلي   لتلق 
ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطن 

جميع مواقع التطعيم الجماعي ف 
 .
ً
 ُيخدم أوال

ً
ي أوال

ي تديرها   عىل أساس من يأت 
ي أحد مواقع التطعيم الجماعي الن 

وأما األشخاص الذين يرغبون بتحديد موعد ف 
كما أن 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 المستشق  لتحديد مواعيد عند توفر اللقاحات أو 
ً
زيارة  أيض

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

  

التوزي    ع   سلسلة اللقاحات الخاصة بهم.  41,778من سكان نيويورك جرعة اللقاح األوىل، وأكمل  25,414باألمس، تلق   
ي لسكان نيويورك الذين تم تطعي

: الجغراف    مهم حسب المنطقة هو كما يىلي

  

  

األشخاص الذين تلقوا جرعة  
  واحدة من اللقاح عىل األقل

  
األشخاص الذين تلقوا  
  سلسلة اللقاح بالكامل

  

اكمي   المنطقة    المجموع الب 
ي الـ 

 
  24ارتفع ف

  ساعة الماضية 
اكمي    المجموع الب 

ي الـ 
 
  24ارتفع ف

  ساعة الماضية 

Capital 
Region  

658751  998  602917  2061  

Central New 
York  

522166  497  479726  1210  

Finger Lakes  668092  1029  615631  1983  

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


 

 

Long Island  1482103  5272  1319425  7967  

Mid-Hudson  1201079  2865  1068313  5304  

Mohawk 
Valley  

257572  369  236493  636  

New York 
City  

5199330  12200  4584155  18006  

North 
Country  

235222  358  217535  858  

Southern 
Tier  

341676  511  314218  1181  

Western New 
York  

722606  1315  646162  2572  

عىل مستوى  
  الوالية

11288597  25414  10084575  41778  

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

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

تختلف   تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة عىل لوحة العمل يومًيا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم ف 
ي والية نيويورك وسجل التحصي   عىل  

البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من نظام معلومات التحصي   ف 
ي تشمل الجرعات الُمدارة فيدرالًيا واالختالفات   مستوى المدينة

ا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدرالًيا، والن 
ً
ا طفيف

ً
اختالف

ي اإلصدار أعاله.  الطفيفة األخرى. 
  تم تضمي   كال الرقمي   ف 

  
###  
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