
 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/26/2021 للنشر فوًرا:

 
 

( بالمستشفيات على مستوى الوالية إلى أقل مستوى منذ بداية  COVID-19يعلن الحاكم كومو عن انخفاض عدد مرضى )
  الجائحة

  
  2020سبتمبر  5في  410الرقم المنخفض القياسي السابق كان —مريًضا بالمستشفيات على مستوى الوالية 371

  
  مريًضا موصوالً بأنبوب تنفس على مستوى الوالية 50مريض في وحدة العناية المركزة، وأقل من  100أقل من 

  
  ساعة األخيرة 24جرعة لقاح على مدار الـ 117,760تم إعطاء 

   
 ( على مستوى الوالية باألمس COVID-19حاالت وفاة من مرض ) 5

      
  (.COVID-19أطلع الحاكم أندرو م. كومو اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز بالوالية في مكافحة مرض )

   
( في مرآة الرؤية الخلفية، ويتزايد حصول سكان نيويورك على  COVID-19"نحن أخيًرا نضع جائحة )قال الحاكم كومو: 
تلقي الجرعات عبر الذراع هو مفتاح مستقبلنا، ونحن نقدم العديد من الحوافز   استمرار انخفاض األرقام. اللقاح كل يوم مع

المشجعة لسكان نيويورك على نطاق الوالية الذين لم يتم تطعيمهم بعد. تلقي جرعة اللقاح يحمي عائلتك وأصدقائك ومجتمعك، 
  قع أو حجز موعد اليوم."لذا إذا لم يتم تطعيمك بعد، فيرجى زيارة أحد الموا

 
  بيانات اليوم ملخصة بإيجاز أدناه:

   

  97,020 - نتائج االختبار المبلغ عنها •

  385 - إجمالي النتائج اإليجابية  •

  %0.40 - نسبة النتائج اإليجابية •

  %0.36 - أيام  7متوسط نسبة النتائج اإليجابية لـ •

  (44-) 371 - المرضى بالمستشفيات  •

  46 - المحجوزون حديثًا المرضى  •

  (2-) 92 - المرضى في وحدة العناية المركزة  •

  (6-) 45 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس •

  (83) 184,613 - إجمالي حاالت الخروج •

  5 - الوفيات •

  42,957 - إجمالي الوفيات •

  20,945,467 - إجمالي جرعات اللقاح المقدمة •

  117,760 - ساعة األخيرة 24ات اللقاح المقدمة على مدار الـإجمالي جرع •

  431,340 - أيام األخيرة 7إجمالي جرعات اللقاح المقدمة على مدار الـ •

  - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
69.0%  

  %63.1 - عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح 18 نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم •



عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل   18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
(CDC) -  71.6نسبة%  

نسبة   - (CDCعاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح ) 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
64.1%  

  %57.3 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •

  %52.1 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح •

  %59.4نسبة  - (CDCنسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل ) •

 %52.8نسبة  - (CDCاللقاح )نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة  •
   

  أيام والمبلغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية كما يلي: 7متوسط نسبة نتائج االختبارات اإليجابية لكل منطقة على مدار 
   

  المنطقة
يونيو/   23األربعاء 

  2021حزيران 
يونيو/   24الخميس 

  2021حزيران 
يونيو/   25الجمعة 

  2021حزيران 

Capital 
Region  

0.43%  0.42%  0.36%  

Central New 
York  

0.47%  0.46%  0.41%  

Finger Lakes  0.47%  0.44%  0.40%  

Long Island  0.37%  0.36%  0.36%  

Mid-Hudson  0.33%  0.34%  0.33%  

Mohawk 
Valley  

0.27%  0.34%  0.33%  

New York City  0.34%  0.35%  0.36%  

North Country  0.54%  0.61%  0.63%  

Southern Tier  0.41%  0.40%  0.44%  

Western New 
York  

0.21%  0.20%  0.21%  

على مستوى 
  الوالية

0.35%  0.36%  0.36%  

   
والمبلغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية أيام  7متوسط نسبة نتائج االختبارات اإليجابية لكل إقليم بمدينة نيويورك على مدار 

  كما يلي:
   

إقليم مدينة  
  نيويورك

يونيو/   23األربعاء 
  2021حزيران 

يونيو/   24الخميس 
  2021حزيران 

يونيو/   25الجمعة 
  2021حزيران 

Bronx  0.35%  0.33%  0.33%  

Kings  0.32%  0.33%  0.36%  

New York  0.27%  0.28%  0.29%  

Queens  0.34%  0.37%  0.35%  

Richmond  0.67%  0.71%  0.74%  

   
( في والية نيويورك، ليصل COVID-19من سكان نيويورك إيجابية بمرض ) 385باألمس، صدرت نتائج اختبار 

 التقسيم الجيوغرافي كما يلي:   .2,096,304اإلجمالي إلى 
    



  النتائج اإليجابية الجديدة  إجمالي النتائج اإليجابية   المقاطعة

Albany  24,728  2  

Allegany  3,561  0  

Broome  18,648  1  

Cattaraugus  5,723  0  

Cayuga  6,342  2  

Chautauqua  8,959  0  

Chemung  7,780  1  

Chenango  3,511  1  

Clinton  4,845  2  

Columbia  4,072  1  

Cortland  3,931  0  

Delaware  2,391  2  

Dutchess  29,501  1  

Erie  89,638  6  

Essex  1,595  0  

Franklin  2,563  0  

Fulton  4,426  1  

Genesee  5,440  0  

Greene  3,406  0  

Hamilton  315  0  

Herkimer  5,203  1  

Jefferson  6,163  1  

Lewis  2,819  3  

Livingston  4,529  1  

Madison  4,570  2  

Monroe  69,124  8  

Montgomery  4,254  0  

Nassau  183,907  28  

Niagara  20,055  0  

NYC  939,348  225  

Oneida  22,650  1  

Onondaga  39,007  0  

Ontario  7,410  0  

Orange  48,395  20  

Orleans  3,123  0  

Oswego  7,637  1  

Otsego  3,466  1  

Putnam  10,625  0  

Rensselaer  11,244  0  

Rockland  47,007  12  



Saratoga  15,401  1  

Schenectady  13,216  0  

Schoharie  1,696  0  

Schuyler  1,081  0  

Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,661  4  

Steuben  6,967  4  

Suffolk  201,342  32  

Sullivan  6,689  3  

Tioga  3,840  1  

Tompkins  4,357  0  

Ulster  13,925  1  

Warren  3,670  0  

Washington  3,165  0  

Wayne  5,793  0  

Westchester  129,814  14  

Wyoming  3,585  0  

Yates  1,180  1  

   
. التقسيم الجيوغرافي كما  42,957(، ليصل اإلجمالي إلى COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 5باألمس، توفى 

  يلي، حسب مقاطعة اإلقامة:  
   

  حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة

Erie  1  

Kings  1  

Nassau  1  

Queens  1  

Rockland  1  

   
 جميع مواقع التلقيح الجماعي في والية نيويورك مفتوحة لسكان نيويورك المؤهلين للتلقيح بدون موعد مسبق على أساس  

 يمكن للذين يفضلون تحديد موعد في موقع تلقيح جماعي تديره الوالية القيام بذلك على تطبيق من يأتي أوالً يُخدم أوالً.
Am I Eligible App  833-1أو باالتصال على-VAX-4-NYS  يمكن لألشخاص أيًضا االتصال بإدارة الصحة أو .

للعثور على  vaccines.govالصيدلية أو الطبيب أو المستشفى المحلية لتحديد المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة 
  معلومات حول مواعيد اللقاحات القريبة منهم. 

   
التقسيم الجيوغرافي   منهم سلسلة لقاحهم.  93,637من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  27,575باألمس، تلقى 

  قة كما يلي:لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنط
   

   
عدد الذين تلقوا جرعة  
  لقاح واحدة على األقل

   
عدد الذين تلقوا سلسلة  

  اللقاح الكاملة
   

  المجموع التراكمي  المنطقة
 24الزيادة على مدار الـ

  ساعة األخيرة
  المجموع التراكمي

 24الزيادة على مدار الـ
  ساعة األخيرة

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


Capital Region  664494  1175  616289  4492  

Central New 
York  

526691  887  490430  3921  

Finger Lakes  674462  1264  632697  6976  

Long Island  1504474  3788  1362994  12303  

Mid-Hudson  1217022  2730  1097794  8592  

Mohawk 
Valley  

259963  421  242207  2026  

New York City  5286445  14154  4727936  43548  

North Country  237835  1045  222713  1337  

Southern Tier  345198  634  321447  2566  

Western New 
York  

729801  1477  666903  7876  

  93637  10381410  27575  11446385  على مستوى الوالية

   
(. تطلب  COVID-19إلطالع سكان نيويورك على توزيع لقاح مرض ) (COVID-19لوحة تتبع لقاح مرض )تتوفر 

( في غضون  COVID-19مرض )وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التلقيح اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح 
ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية.   24

اختالفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها  CIRو  NYSIISتختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من 
  اليًا، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. يشمل البيان أعاله الرقمين.فيدر 

    
###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

    press.office@exec.ny.gov|  518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك
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http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6e1f1d10-31842472-6e1de425-000babd9069e-96810ffa348c7e8f&q=1&e=70e99ad5-6f24-488a-8f90-bad1a5f431ca&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC8DD286A05B335C4852587000058A59700000000000000000000000000000000

