
 
 الحاكم أندرو م. كومو  2021/ 27/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

  (COVID-19يطلع الحاكم كومو سكان نيويورك على التقدم المحرز بالوالية أثناء جائحة )
  

  المرضى بالمستشفيات، والمرضى في وحدة العناية المركزة، والمرضى الموصولون بأنابيب تنفس على مستوى الوالية 
  أدنى مستوى منذ بداية الجائحةجميع األعداد في 

  
   جرعة 76,120إعطاء --مليون جرعة عبر الذرع على مستوى الوالية  21أكثر من 

  ساعة األخيرة 24لقاح على مدار الـ
   

  ( على مستوى الوالية باألمسCOVID-19حاالت وفاة من مرض ) 4
      

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

(. إنه آمن وفعال ومجاني  COVID-19"اللقاح هو سالحنا الذي سنفوز به الحرب ضد وحش مرض )قال الحاكم كومو: 
حصل على  ومتاح بسهولة لسكان نيويورك في جميع أنحاء الوالية. إذا لم تستفد من برامج الحوافز الجارية بعد، فأفعل ذلك وا

بشكل كامل   -اآلن هو الوقت المناسب للقيام بذلك والعودة إلى الحياة بالطريقة التي من المفترض أن نعيشها  جرعتك اليوم.
 ومعًا." 

 
  بيانات اليوم ملخصة بإيجاز أدناه:

   84,292 - نتائج االختبار المبلغ عنها·       
   346 - إجمالي النتائج اإليجابية·       
 % 0.41 - نسبة النتائج اإليجابية·       
 %  0.38 - أيام 7متوسط نسبة النتائج اإليجابية لـ·       
 ( 41-) 330 - المرضى بالمستشفيات·       
   31 - المرضى المحجوزون حديثًا·       
 (  7-) 85 - المرضى في وحدة العناية المركزة·       
 (  2-) 43 - مركزة الموصولون بأنابيب تنفسالمرضى في وحدة العناية ال·       
 ( 80)+ 184,693 - إجمالي حاالت الخروج·       
   4 - الوفيات·       
   42,961 - إجمالي الوفيات·       
   21,021,587 - إجمالي جرعات اللقاح المقدمة·       
  76,120 - األخيرةساعة   24إجمالي جرعات اللقاح المقدمة على مدار الـ·       
   446,962 - أيام األخيرة  7إجمالي جرعات اللقاح المقدمة على مدار الـ·       
 % 69.1 - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم ·       
 % 63.5 - ممن أكملوا سلسلة اللقاح عاًما فأكثر 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم ·       
  - (CDCعاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل ) 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم ·       

 % 71.7نسبة 
 % 64.3نسبة  - (CDCعاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح ) 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم ·       
 % 57.4 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل·       



 % 52.4 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح·       
 % 59.6نسبة  - (CDCنسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )·       
 % 53.1نسبة  - (CDCإجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح )نسبة ·       

 

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

  المنطقة
يونيو/ حزيران   24الخميس 

2021  
يونيو/ حزيران   25الجمعة 
2021  

يونيو/ حزيران   26السبت 
2021  

Capital Region  0.42%  0.36%  0.31%  

Central New 
York  

0.46%  0.41%  0.49%  

Finger Lakes  0.44%  0.40%  0.39%  

Long Island  0.36%  0.36%  0.36%  

Mid-Hudson  0.34%  0.33%  0.34%  

Mohawk Valley  0.34%  0.33%  0.36%  

New York City  0.35%  0.36%  0.39%  

North Country  0.61%  0.63%  0.66%  

Southern Tier  0.40%  0.44%  0.44%  

Western New 
York  

0.20%  0.21%  0.26%  

  %0.38  %0.36  %0.36  على مستوى الوالية

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

  كما يلي:
  

إقليم مدينة  
  نيويورك

يونيو/ حزيران   24الخميس 
2021  

يونيو/ حزيران   25الجمعة 
2021  

يونيو/ حزيران   26السبت 
2021  

Bronx  0.33%  0.33%  0.33%  

Kings  0.33%  0.36%  0.38%  

New York  0.28%  0.29%  0.31%  

Queens  0.37%  0.35%  0.39%  

Richmond  0.71%  0.74%  0.79%  

    
( في والية نيويورك، ليصل COVID-19من سكان نيويورك إيجابية بمرض ) 346باألمس، صدرت نتائج اختبار 

 التقسيم الجيوغرافي كما يلي:   .2,096,650اإلجمالي إلى 
    

  النتائج اإليجابية الجديدة  إجمالي النتائج اإليجابية   المقاطعة

Albany  24,729  1  

Allegany  3,562  1  

Broome  18,650  2  

Cattaraugus  5,723  0  

Cayuga  6,344  2  

Chautauqua  8,961  2  



Chemung  7,780  0  

Chenango  3,511  0  

Clinton  4,846  1  

Columbia  4,073  1  

Cortland  3,933  2  

Delaware  2,392  1  

Dutchess  29,504  3  

Erie  89,651  13  

Essex  1,595  0  

Franklin  2,563  0  

Fulton  4,426  0  

Genesee  5,440  0  

Greene  3,406  0  

Hamilton  315  0  

Herkimer  5,205  2  

Jefferson  6,166  3  

Lewis  2,821  2  

Livingston  4,529  0  

Madison  4,570  0  

Monroe  69,130  6  

Montgomery  4,255  1  

Nassau  183,926  19  

Niagara  20,056  1  

NYC  939,546  198  

Oneida  22,653  3  

Onondaga  39,020  13  

Ontario  7,410  0  

Orange  48,398  3  

Orleans  3,123  0  

Oswego  7,639  2  

Otsego  3,467  1  

Putnam  10,626  1  

Rensselaer  11,247  3  

Rockland  47,011  4  

Saratoga  15,403  2  

Schenectady  13,217  1  

Schoharie  1,697  1  

Schuyler  1,082  1  

Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,662  1  

Steuben  6,968  1  



Suffolk  201,368  26  

Sullivan  6,691  2  

Tioga  3,840  0  

Tompkins  4,358  1  

Ulster  13,926  1  

Warren  3,670  0  

Washington  3,166  1  

Wayne  5,794  1  

Westchester  129,830  16  

Wyoming  3,585  0  

Yates  1,180  0  

    
. التقسيم الجيوغرافي كما  42,961(، ليصل اإلجمالي إلى COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 4باألمس، توفى 

  يلي، حسب مقاطعة اإلقامة:  
  

   الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة

  حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة

Bronx  1  

Oswego  1  

Suffolk  1  

Westchester  1  

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

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

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

  
التقسيم الجيوغرافي   منهم سلسلة لقاحهم.  59,643من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  18,709باألمس، تلقى 

  لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:

عدد الذين تلقوا جرعة لقاح          
  واحدة على األقل

عدد الذين تلقوا           
  اللقاح الكاملة سلسلة  

      

  المنطقة
 المجموع  
  التراكمي

 24الزيادة على مدار الـ
  ساعة األخيرة

 المجموع  
  التراكمي

الزيادة على مدار  
ساعة   24الـ

  األخيرة

  

Capital Region  664,977  483  617,130  841    

Central New York  527,133  442  491,000  570    

Finger Lakes  675,183  721  633,862  1,165    

Long Island  1,506,984  2,510  1,366,944  3,950    

Mid-Hudson  1,218,525  1,503  1,099,951  2,157    

Mohawk Valley  260,205  242  242,506  299    

New York City  5,297,963  11,518  4,776,446  48,510    

North Country  238,015  180  222,997  284    

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


Southern Tier  345,458  260  321,904  457    

Western New York  730,651  850  668,313  1,410    

    59,643  10,441,053  18,709  11,465,094  على مستوى الوالية

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

( في غضون  COVID-19)وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التلقيح اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض 
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 
  ا، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. يشمل البيان أعاله الرقمين.فيدراليً 

    
###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

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

 إلغاء االشتراك
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