
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  21/6/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  (COVID-19الحاكم كومو يصدر تحديثات جديدة لسكان نيويورك حول التقدم الذي أحرز خالل جائحة )
  

يوًما متتاليًا، انخفض لمدة   24أدنى مستوى مسجل لمدة  -%  0.37متوسط اإلصابات لسبعة أيام على مستوى الوالية هو 
  يوًما متتاليًا 77

  
  ساعة الماضية 24جرعة لقاح تم إعطاؤها خالل الـ  31,101 -٪ 71معدل التطعيم على مستوى الوالية هو 

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

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

  
في البالد، عمل سكان نيويورك   ات"من أعلى معدل إيجابي في العالم، إلى واحد من أدنى معدالت اإلصابقال الحاكم كومو: 

مع إعادة االفتتاح، يجب أن يفخر سكان نيويورك   بال كلل للحفاظ على مجتمعاتهم آمنة وظهور بعضهم البعض خالل الوباء.

إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل،  بأنفسهم وأن يبدأوا في عيش الحياة مرة أخرى، واالستمتاع بكل ما تقدمه واليتنا الجميلة.

  صل على لقاحك حتى تتمكن من عيش حياتك دون قيود والمضي قدًما في تكوين ذكريات ال تقدر بثمن مع أحبائك".فاح

  

  فيما يلي ملخص بيانات اليوم:
  
 58,372  - نتائج االختبار المبلغ عنها   ·

 251 - مجموع اإلصابات   ·

 %0.43 - نسبة اإلصابات   ·

 %0.37 - لإلصابات لسبعة أيام متوسط النسبة المئوية   ·

 (6-) 485 - مكوث المريض في المستشفى   ·

 45 - عدد المرضى حديثي الدخول   ·

 ( 4-) 114 - المرضى في وحدة العناية المركزة   ·

 (10-)  62 - المرضى في وحدة العناية المركزة مع أنابيب اإلنعاش   ·

 (52)+ 184,264 - إجمالي خروج الحاالت   ·

 10 - الوفيات   ·

 42,928 - إجمالي الوفيات   ·

 20,605,726 - مجموع جرعات اللقاح المعطاة   ·

 جرعة  31,101 - إجمالي جرعات اللقاح التي تم تناولها خالل األربع وعشرين ساعة الماضية   ·

 جرعة  506,571 - ولها خالل األيام السبعة الماضيةإجمالي جرعات اللقاح التي تم تنا   ·

 % 68.4 - عاًما فأكثر ممن لديهم جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم    ·

  %61.9 - عاًما فأكثر ممن أكملوا اللقاح بالكامل 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم    ·
  %71.0 -عاًما وأكبر ممن حصلوا على األقل على جرعة واحدة  18نسبة سكان نيويورك بعمر    ·
  %63.2 - عاًما فأكثر ممن حصلوا على جرعات اللقاح كاملة 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم    ·
 %56.7 -النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين حصلوا على جرعة لقاح واحدة على األقل     ·

  %50.9 - النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاحات   ·



 

 

  %58.9 - النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل   
  %52.0 - بة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاحنس   
  

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

  كما يلي:
  

  المنطقة
  18الجمعة 

  2021يونيو 

  19السبت، 
  2021يونيو 

  20األحد ، 
  2021يونيو 

Capital 
Region  

0.44  % 0.44  % 0.42  % 

Central New 
York  

0.51  % 0.47  % 0.40  % 

Finger Lakes  0.59  % 0.54  % 0.46  % 

Long Island  0.42  % 0.41  % 0.41  % 

Mid-Hudson  0.35  % 0.33  % 0.33  % 

Mohawk 
Valley  

0.42  % 0.40  % 0.37  % 

New York 
City  

0.36  % 0.36  % 0.36  % 

North 
Country  

0.66  % 0.67  % 0.58  % 

Southern 
Tier  

0.42  % 0.41  % 0.42  % 

Western New 
York  

0.28  % 0.27  % 0.27  % 

عىل مستوى  
  الوالية

0.39  % 0.38  % 0.37  % 

  
  

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

  أيام هو كما يلي: 7مدينة نيويورك اإلدارية لمدة 
  

ي مدينة  
 
الحي ف

  نيويورك

  18الجمعة 
  2021يونيو 

  19السبت، 
  2021يونيو 

  20األحد ، 
  2021يونيو 

Bronx  0.43  % 0.44  % 0.40  % 

Kings  0.30  % 0.32  % 0.32  % 

New York  0.31  % 0.30  % 0.29  % 

Queens  0.38  % 0.36  % 0.37  % 

Richmond  0.52  % 0.56  % 0.60  % 

  
  



 

 

( في والية نيويورك ليصبح المجموع  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 251توفي البارحة 

 التوزيع الجغرافي كما يلي: .2,094,663

  

  اإلصابات الجديدة  مجموع اإلصابات  المقاطعة

Albany  24,718   2   

Allegany  3,559   0   

Broome  18,637   1   

Cattaraugus  5,723   0   

Cayuga  6,338   0   

Chautauqua  8,959   1   

Chemung  7,776   2   

Chenango  3,504   0   

Clinton  4,839   0   

Columbia  4,068   0   

Cortland  3,929   0   

Delaware  2,386   1   

Dutchess  29,488   3   

Erie  89,614   7   

Essex  1,593   0   

Franklin  2,563   0   

Fulton  4,424   1   

Genesee  5,438   1   

Greene  3,405   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,196   2   

Jefferson  6,156   1   

Lewis  2,811   0   

Livingston  4,524   0   

Madison  4,565   0   

Monroe  69,069   6   

Montgomery  4,254   0   

Nassau  183,787   19   

Niagara  20,048   1   

NYC  938,436   142   

Oneida  22,641   2   

Onondaga  38,980   4   

Ontario  7,408   0   

Orange  48,354   9   

Orleans  3,121   0   



 

 

Oswego  7,627   0   

Otsego  3,464   0   

Putnam  10,622   0   

Rensselaer  11,239   1   

Rockland  46,969   0   

Saratoga  15,393   2   

Schenectady  13,209   1   

Schoharie  1,694   1   

Schuyler  1,080   0   

Seneca  2,011   0   

St. Lawrence  6,649   0   

Steuben  6,960   0   

Suffolk  201,219   26   

Sullivan  6,683   2   

Tioga  3,836   2   

Tompkins  4,351   1   

Ulster  13,916   0   

Warren  3,667   2   

Washington  3,164   1   

Wayne  5,786   1   

Westchester  129,737   6   

Wyoming  3,584   0   

Yates  1,179   0   

  
  

التوزيع  .42,928( في والية نيويورك ليصبح المجموع COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 10توفي البارحة 

  الجغرافي كما يلي، حسب مقاطعة السكن:
  

  الوفيات حسب مقاطعة السكن

  الوفيات الجديدة  المقاطعة

Kings  4   

Manhattan  1   

Nassau  1   

Putnam  1   

Queens  1   

Suffolk  1   

Wayne  1   

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

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



 

 

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

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

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

التوزيع  سلسلة اللقاحات الخاصة بهم. 21,640من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  12,168باألمس، تلقى 

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

  

األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح  
  عىل األقل

األشخاص الذين تلقوا سلسلة اللقاح  
  بالكامل 

  المنطقة

 المجموع  
اكمي    التر

ي الـ 
 
ساعة   24ارتفع ف

  الماضية

 المجموع  
اكمي    التر

ي الـ 
 
ساعة   24ارتفع ف

  الماضية

Capital Region  659,900   400   605,515   825   

Central New 
York  

523,205   329   481,781   671   

Finger Lakes  669,546   491   618,521   1,026   

Long Island  1,487,049   1,668   1,329,322   3,536   

Mid-Hudson  1,204,410   1,098   1,074,633   2,247   

Mohawk Valley  258,097   161   237,622   412   

New York City  5,220,251   7,352   4,614,596   10,963   

North Country  235,566   113   218,695   339   

Southern Tier  342,513   227   315,639   431   

Western New 
York  

723,996   329   649,787   1,190   

   21,640   10,146,111   12,168   11,324,533  عىل مستوى الوالية

  
  

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

ساعة؛ يتم  24خالل  19-الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض كوفيد

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

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

تم  رى.المدينة اختالفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات الُمدارة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخ

  تضمين كال الرقمين في اإلصدار أعاله.
  

###  
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