
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/22/2021 للنشر فوًرا:

 

 

ي جائحة كوفيد
 
  19-الحاكم كومو يطلع سكان نيويورك عىل آخر تطورات التقدم الذي أحرز الوالية ف

  
ي العدد المسجل لمدة  - ٪ 0.36متوسط الحاالت اإليجابية لسبعة أيام عىل مستوى الوالية هو 

 
  25وهو انخفاض ف

  يوًما متتالًيا  78يوًما متتالًيا، انخفض لمدة 
  

ي الـ   44.566تم إعطاء 
 

  %71.1معدل التطعيم عىل مستوى الوالية   -ساعة الماضية   24جرعة لقاح ف
  

 عىل مستوى الوالية أمس   19-حاالت وفاة بمرض كوفيد 8
   

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

  

"مع استمرار تركي   نيويورك عىل إعادة بناء وتنشيط اقتصادنا لعالم ما بعد الجائحة، فإن ضمان  قال الحاكم كومو: 
ي  
وس نهائًيا. استمرارنا ف  ي   تطعيم أكير عدد ممكن من الناس يظل هو المفتاح لهزيمة هذا الفي 

 ف 
ً
ا طويال

ً
لقد قطعنا شوط

ي وسعنا لتطعيم المزيد من األشخاص. 
ي بذل كل ما ف 

ا،   جهودنا لتطعيم كل سكان نيويورك، ونستمر ف 
ً
ق المستقبل يبدو مشر

ي النهاية من هزيمة هذا  
لكننا نحتاج إىل أن يحصل كل من لم يتطعم حتى اآلن عىل اللقاح عىل الفور، حتى نتمكن ف 

  الوحش". 

 
  فيما يىلي ملخص بيانات اليوم: 

  

ي أبلغ عنها  •
  55.329  - نتائج االختبار الت 

  260 -مجموع الحاالت اإليجابية  •

  % 0.47 - نسبة الحاالت اإليجابية •

  % 0.36 - أيام 7معدل نسبة اإلصابات خالل  •

  (1)+ 486 - إدخال المرض  إىل المستشفيات •

•  
 
  61  - المرض  الُمدخلي   حديثا

  (7-) 107 - مرض  وحدة الرعاية المركزة •

  (0) 62 -  مرض  وحدة الرعاية المركزة مع أنابيب اإلنعاش •

  (54) 184.318  - المستشف  مجموع حاالت الخروج من  •

  8 -  حاالت الوفاة •

  42.936 - مجموع الوفيات •

  20.650.292 -  مجموع الجرعات الُمعطاة •

  44.566 -  ساعة الماضية 24مجموع الجرعات الُمعطاة خالل الـ  •

  438.246 -  أيام 7مجموع الجرعات الُمعطاة خالل آخر   •

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

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



 

 

عاًما وأكبر ممن حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة )مراكز مكافحة   18نسبة سكان نيويورك بعمر  •
  % CDC) 71.1اض والسيطرة عليها األمر 

عاًما فأكبر ممن حصلوا عىل جرعات اللقاح   18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  % 63.4  - (CDCكاملة )مراكز مكافحة األمراض والسيطرة عليها 

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

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

النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة عىل األقل )مراكز مكافحة  •
  % CDC) - 59.0األمراض والسيطرة عليها 

سيطرة عليها  نسبة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح )مراكز مكافحة األمراض وال •
CDC) - 52.2 %  

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

  كما يلي:
  

  المنطقة
يونيو  19السبت، 

2021  

يونيو  20األحد، 
2021  

 ، يونيو  21اإلثني  
2021  

Capital Region  0.44  % 0.42  % 0.40  % 

Central New 
York  

0.47  % 0.40  % 0.49  % 

Finger Lakes  0.54  % 0.46  % 0.46  % 

Long Island  0.41  % 0.41  % 0.40  % 

Mid-Hudson  0.33  % 0.33  % 0.34  % 

Mohawk Valley  0.40  % 0.37  % 0.33  % 

New York City  0.36  % 0.36  % 0.35  % 

North Country  0.67  % 0.58  % 0.52  % 

Southern Tier  0.41  % 0.42  % 0.40  % 

Western New 
York  

0.27  % 0.27  % 0.27  % 

 %  0.36 %  0.37 %  0.38  عىل مستوى الوالية

  
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

يونيو  19السبت، 
2021  

يونيو  20األحد، 
2021  

 ، يونيو  21اإلثني  
2021  

Bronx  0.44  % 0.40  % 0.38  % 

Kings  0.32  % 0.32  % 0.31  % 

New York  0.30  % 0.29  % 0.28  % 

Queens  0.36  % 0.37  % 0.34  % 

Richmond  0.56  % 0.60  % 0.61  % 

  



 

 

من سكان نيويورك أمس في والية نيويورك ليصبح المجموع  260لـ  19-ظهرت النتيجة إيجابية بمرض كوفيد

 التوزيع الجغرافي كما يلي: .2.094.923

  

  اإلصابات الجديدة  مجموع اإلصابات  المقاطعة

Albany  24,719   1   

Allegany  3,561   2   

Broome  18,638   1   

Cattaraugus  5,723   0   

Cayuga  6,338   0   

Chautauqua  8,959   0   

Chemung  7,776   0   

Chenango  3,505   1   

Clinton  4,839   0   

Columbia  4,068   0   

Cortland  3,930   1   

Delaware  2,386   0   

Dutchess  29,491   3   

Erie  89,617   3   

Essex  1,593   0   

Franklin  2,563   0   

Fulton  4,424   0   

Genesee  5,439   1   

Greene  3,405   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,196   0   

Jefferson  6,157   1   

Lewis  2,811   0   

Livingston  4,525   1   

Madison  4,566   1   

Monroe  69,079   10   

Montgomery  4,254   0   

Nassau  183,809   22   

Niagara  20,050   2   

NYC  938,569   133   

Oneida  22,644   3   

Onondaga  38,990   10   

Ontario  7,408   0   

Orange  48,360   6   

Orleans  3,121   0   

Oswego  7,632   5   

Otsego  3,464   0   



 

 

Putnam  10,623   1   

Rensselaer  11,239   0   

Rockland  46,981   12   

Saratoga  15,396   3   

Schenectady  13,210   1   

Schoharie  1,694   0   

Schuyler  1,081   1   

Seneca  2,011   0   

St. Lawrence  6,651   2   

Steuben  6,960   0   

Suffolk  201,237   18   

Sullivan  6,684   1   

Tioga  3,837   1   

Tompkins  4,352   1   

Ulster  13,917   1   

Warren  3,667   0   

Washington  3,164   0   

Wayne  5,787   1   

Westchester  129,746   9   

Wyoming  3,585   1   

Yates  1,179   0   

  
التوزيع الجغرافي كما يلي، حسب  .42.936ليصبح المجموع  19-من سكان نيويورك بسبب مرض كوفيد 8توفي البارحة 

  مقاطعة السكن:
  

  الوفيات الجديدة  المقاطعة

Delaware  1   

Dutchess  1   

Erie  1   

Kings  2   

Orange  1   

Queens  2   

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

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

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

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

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

التوزيع  اللقاحات الخاصة بهم كاملة. 26.342من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  21.525باألمس، تلقى 

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

  

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


 

 

  

األشخاص الذين تلقوا جرعة 
    واحدة من اللقاح عىل األقل

األشخاص الذين تلقوا 
  سلسلة اللقاح بالكامل

  

اكمي   المنطقة   اإلجماىلي الب 
ي غضون الـ  

 
الزيادة ف

  ساعة الماضية 24
اكمي    اإلجماىلي الب 

ي غضون الـ  
 
الزيادة ف

  ساعة الماضية 24

Capital 
Region  

660721   821   606726   1211   

Central New 
York  

523710   505   482502   721   

Finger 
Lakes  

670322   776   619556   1035   

Long Island  1490581   3532   1333880   4558   

Mid-Hudson  1206684   2274   1077296   2663   

Mohawk 
Valley  

258418   321   238067   445   

New York 
City  

5232156   11905   4628035   13439   

North 
Country  

235816   250   219144   449   

Southern 
Tier  

342899   386   316153   514   

Western 
New York  

724751   755   651094   1307   

عىل مستوى  
  الوالية

11346058   21525   10172453   26342   

  
تتطلب وزارة  .19-لقاح مرض كوفيد لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول 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 تحديد الهوية واالستخبارات في والية نيويورك وسجل التحصين على  

لطفيفة مستوى المدينة اختالفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات الُمدارة فيدراليًا واالختالفات ا

  تم تضمين كال الرقمين في اإلصدار أعاله. األخرى.
  

###  
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