
 
 الحاكم أندرو م. كومو  2021 28 6 لل فورا: 

 
 

  )COVID-19يطلع الحاكم كومو سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الوالية فيما يتعلق بمكافحة (
   

  %0.39أيام على مستوى الوالية  7يبلغ متوسط حاالت اإلصابة لـ 
   

  ساعة الماضية 24جرعة لقاح خالل الـ  24,746تم إعطاء 
   

  28وهو أقل عدد منذ — حاالت 3) على مستوى الوالية باألمس COVID-19بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب مرض (
   2020ديسمبر 
       

أطلع الحاكم أندرو م. كومو اليوم سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الوالية فيما يتعلق بمكافحة مرض 
)COVID-19.(  
  

"إن مدينتنا قد أحرزت تقدًما كبيًرا في دحر هذا الفيروس، لكن عملنا مستمر ألننا بحاجة إلى تطعيم جميع  اكم كومو: قال الح 
سكان نيويورك". "إن كل جرعة لقاح يتم إعطاؤها تقربنا من القضاء نهائيًا على هذا الوحش، وهذا هو السبب في أننا نواصل  

حاء الوالية للتأكد من أن اللقاح متوفر في كل مجتمع. لذا، إذا كنت ال تزال بحاجة إلى  العمل مع شركائنا المحليين في جميع أن
الحصول على جرعتك من اللقاح، فإنني أحثك على القيام بذلك بسرعة ألنها أفضل طريقة لحماية نفسك وأي شخص آخر تهتم 

 ألمره".  
 

  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:
  

  55,334 -  االختبار المبلغ عنهانتائج  
  290 -إجمالي حاالت اإلصابة  
 0.52 - نسبة حاالت اإلصابة %  
   0.39 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة لـ%  
 346) 16(+ - المرضى بالمستشفيات  
 55 - المرضى المحجوزون حديثًا  
  89) 4( -المرضى في وحدة العناية المركزة  
 42) 1-( -  المركزة الموصولون بأجهزة التنفس المرضى في وحدة العناية   
  184,745) 52(+ -إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى  
 3 - الوفيات  
 42,964 - إجمالي الوفيات  
 21,046,333 -   إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة   
  24,746 - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ  
  440,607 - أيام الماضية 7جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ إجمالي   
  69.2 - عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم %  
  63.5 - عاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم%  
 عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل (وفقًا لمراكز  18رك الذين تبلغ أعمارهم نسبة سكان نيويو

  % 71.9 -السيطرة على األمراض والوقاية منها) 



  عاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح (وفًقا لمراكز السيطرة على   18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم
  %65.0 - )األمراض والوقاية منها

 57.4 - نسبة إجمالي سكان نيويورك مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل%  
 52.4 - نسبة إجمالي سكان نيويورك مَمن أكملوا سلسلة اللقاح%  
   نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل (وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض

  %59.7 - والوقاية منها)
 (وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها) نسبة إجمالي سكان نيويورك مَمن أكملوا سلسلة اللقاح - 

53.7 %  
  

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

  المنطقة
يونيو  25الجمعة 

2021  
يونيو   26السبت 

2021  
يونيو   27السبت 

2021  
Capital Region  0.36%  0.31%  0.30%  
Central New 

York  
0.41%  0.49%  0.51%  

Finger Lakes  0.40%  0.39%  0.45%  

Long Island  0.36%  0.36%  0.37%  

Mid-Hudson  0.33%  0.34%  0.34%  

Mohawk Valley  0.33%  0.36%  0.37%  

New York City  0.36%  0.39%  0.40%  

North Country  0.63%  0.66%  0.77%  

Southern Tier  0.44%  0.44%  0.42%  
Western New 

York  
0.21%  0.26%  0.27%  

  %0.39  %0.38  %0.36  على مستوى الوالية

 
أيام والمبلغ عنها خالل األيام الثالثة   7االختبارات اإليجابية لكل حي في مدينة نيويورك على مدار يبلغ متوسط نسبة نتائج 

  الماضية كما يلي:
  

الحي في مدينة  
  نيويورك

يونيو   25الجمعة 
2021  

يونيو   26السبت 
2021  

يونيو   27السبت 
2021  

Bronx  0.33%  0.33%  0.33%  

Kings  0.36%  0.38%  0.38%  

New York  0.29%  0.31%  0.32%  

Queens  0.35%  0.39%  0.41%  

Richmond  0.74%  0.79%  0.80%  

    
) في والية نيويورك، مما يجعل العدد COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ( 290باألمس، أثبتت النتائج إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:    .2,096,940اإلجمالي 
     
 



  المقاطعة
إجمالي حاالت 

  اإلصابة
حاالت اإلصابة 

  الجديدة
Albany  24,733  4  

Allegany  3,562  0  

Broome  18,652  2  

Cattaraugus 5,723  0  

Cayuga  6,345  1  

Chautauqua 8,961  0  

Chemung  7,780  0  

Chenango  3,512  1  

Clinton  4,846  0  

Columbia  4,073  0  

Cortland  3,934  1  

Delaware  2,393  1  

Dutchess  29,507  3  

Erie  89,660  9  

Essex  1,595  0  

Franklin  2,564  1  

Fulton  4,427  1  

Genesee  5,441  1  

Greene  3,406  0  

Hamilton  316  1  

Herkimer  5,205  0  

Jefferson  6,169  3  

Lewis  2,822  1  

Livingston  4,532  3  

Madison  4,570  0  

Monroe  69,146  16  

Montgomery 4,256  1  

Nassau  183,948  22  

Niagara  20,057  1  

NYC  939,702  156  

Oneida  22,655  2  

Onondaga  39,024  4  

Ontario  7,410  0  

Orange  48,405  7  

Orleans  3,123  0  

Oswego  7,639  0  

Otsego  3,467  0  

Putnam  10,628  2  



Rensselaer  11,247  0  

Rockland  47,014  3  

Saratoga  15,404  1  

Schenectady 13,217  0  

Schoharie  1,699  2  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,011  0  

St. 
Lawrence  

6,664  2  

Steuben  6,968  0  

Suffolk  201,398  30  

Sullivan  6,691  0  

Tioga  3,841  1  

Tompkins  4,358  0  

Ulster  13,926  0  

Warren  3,672  2  

Washington  3,166  0  

Wayne  5,794  0  

Westchester 129,835  5  

Wyoming  3,585  0  

Yates  1,180  0  

    
. يأتي  42,961)، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19أشخاص من سكان نيويورك بسبب مرض ( 3باألمس، تُوفي 

  التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:
   

  حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة 
Chenango  1  
New York  1  
Schoharie  1  

    
جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة الستقبال سكان نيويورك المؤهلين للتطعيم دون تحديد موعد مسبق 

يمكن لألشخاص الذين يفضلون تحديد موعد في أحد مواقع التطعيم الجماعي التي تديرها    على أساس األولوية لمن يأتي أوالً.
. يمكن لألشخاص  VAX-4-NYS-833-1أو من خالل االتصال بالرقم   Am I Eligible Appالوالية القيام بذلك على 

تابعين له لتحديد  أيًضا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية التي يتعاملون معها أو الطبيب الخاص بهم أو المستشفى ال
للعثور على معلومات حول مواعيد اللقاحات في المواقع   vaccines.gov  المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة

  القريبة منهم.
   

يأتي التوزيع   منهم سلسلة لقاحهم. 14,603األولى، وأكمل شخًصا من سكان نيويورك جرعة اللقاح  11,623باألمس، تلقى 
  الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:

  
 



األشخاص الذين تلقوا جرعة لقاح 
  واحدة على األقل

األشخاص الذين أكملوا   
  سلسلة اللقاح

         

  المنطقة
 المجموع  
  التراكمي

  24مدار الـ الزيادة على 
  ساعة الماضية

 المجموع  
  التراكمي

  24الزيادة على مدار الـ 
  ساعة الماضية

    

Capital Region  665,353  376  617,757  627      

Central New York  527,420  287  491,475  475      

Finger Lakes  675,654  471  634,627  765      

Long Island  1,508,905  1,921  1,369,177  2,233      

Mid-Hudson  1,219,517  992  1,101,482  1,531      

Mohawk Valley  260,370  165  242,701  195      

New York City  5,304,653  6,690  4,784,131  7,685      

North Country  238,118  103  223,190  193      

Southern Tier  345,631  173  322,179  275      

Western New York  731,096  445  668,937  624      

      14,603 10,455,656  11,623 11,476,717  على مستوى الوالية

   
إلطالع سكان    ))COVID-19(لوحة تتبع لقاح مرض ( Tracker Dashboard Vaccine 19-COVID  تتوفر

التطعيم اإلبالغ عن ). تطلب وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت COVID-19نيويورك على توزيع لقاح مرض (
ساعة؛ ويتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على   24) في غضون  COVID-19جميع بيانات إعطاء لقاح مرض (

اللوحة يوميًا لتوضيح أحدث النتائج في جهود الوالية المبذولة فيما يتعلق بالتطعيم. وتختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة 
) وسجل التطعيم على مستوى الوالية  NYSIISمن نظام معلومات التطعيم في والية نيويورك ( الصحة بوالية نيويورك

)CIR .بشكل طفيف عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات الُمعطاة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى (
  تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله.

    
###  
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