
 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/29/2021 للنشر فوًرا:

 
 

  (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  42,477تم إعطاء 
   

  مريًضا بالمستشفيات على مستوى الوالية  362
  

   ( على مستوى الوالية باألمسCOVID-19حاالت وفاة من مرض ) 3
      

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

( لألبد كل يوم، لكن تظل اللقاحات مفتاح نجاحنا،  COVID-19يويورك من هزيمة جائحة )"تقترب والية ن قال الحاكم كومو:
ونحتاج من سكان نيويورك التقدم ألخذ الجرعة. نحن مستمرون في تقديم الحوافز المشجعة للذين يأخذون اللقاح في جميع 

ول على اللقاح يحمي أصدقائكم وعائلتكم أنحاء الوالية، وأنا أشجع سكان نيويورك على االستفادة من هذه الفرص. الحص
 ومجتمعكم، لذا على كل من لم يأخذ الجرعة بعد أن يفعل ذلك اليوم." 

   
  بيانات اليوم ملخصة بإيجاز أدناه:

  

  54,196 - نتائج االختبار المبلغ عنها •

  275 - إجمالي النتائج اإليجابية •

  %0.51 - نسبة النتائج اإليجابية •

  %0.39 - أيام 7حاالت اإلصابة لـ  متوسط نسبة  •

  (16)+ 362 - المرضى بالمستشفيات •

  53 - المرضى المحجوزون حديثًا •

  (2)+ 91 - المرضى في وحدة العناية المركزة •

  (0)+ 42 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس •

  ( 38)+ 184,783 - إجمالي حاالت الخروج •

  3 - الوفيات •

  42,967 - لي الوفياتإجما •

  21,088,810 - إجمالي جرعات اللقاح المقدمة •

  42,477 - ساعة األخيرة 24إجمالي جرعات اللقاح المقدمة على مدار الـ •

  438,518 - أيام األخيرة 7إجمالي جرعات اللقاح المقدمة على مدار الـ •

  % 69.3 - تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقلعاًما فأكثر ممن  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

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

  - (CDCعاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل ) 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  % 71.9نسبة 



  % 65.1نسبة   - (CDCعاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح ) 18ن تبلغ أعمارهم نسبة سكان نيويورك الذي •

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

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

األقل )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض    نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على •
  %59.7 - والوقاية منها(

 - نسبة إجمالي سكان نيويورك مَمن أكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها( •
53.7 %  

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

  

  المنطقة
يونيو   26السبت 

2021  

يونيو   27السبت 

2021  

يونيو   28االثنين 

2021  

Capital Region  0.31%  0.30%  0.30%  

Central New 

York  
0.49%  0.51%  0.45%  

Finger Lakes  0.39%  0.45%  0.43%  

Long Island  0.36%  0.37%  0.36%  

Mid-Hudson  0.34%  0.34%  0.32%  

Mohawk Valley  0.36%  0.37%  0.43%  

New York City  0.39%  0.40%  0.41%  

North Country  0.66%  0.77%  0.78%  

Southern Tier  0.44%  0.42%  0.42%  

Western New 

York  
0.26%  0.27%  0.27%  

  %0.39  %0.39  %0.38  الواليةعلى مستوى 

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

  كما يلي:
  

إقليم مدينة 

  نيويورك

يونيو   26السبت 

2021  

يونيو   27السبت 

2021  

يونيو   28االثنين 

2021  

Bronx  0.33%  0.33%  0.33%  

Kings  0.38%  0.38%  0.40%  

New York  0.31%  0.32%  0.32%  

Queens  0.39%  0.41%  0.42%  

Richmond  0.79%  0.80%  0.88%  

   
 

( في والية نيويورك، ليصل COVID-19من سكان نيويورك إيجابية بمرض ) 275باألمس، صدرت نتائج اختبار 
 التقسيم الجيوغرافي كما يلي:   . 2,097,215اإلجمالي إلى  

    



  المقاطعة
إجمالي النتائج  

  اإليجابية

النتائج اإليجابية  

  الجديدة

Albany  24,733  0  

Allegany  3,562  0  

Broome  18,652  0  

Cattaraugus  5,723  0  

Cayuga  6,347  2  

Chautauqua  8,961  0  

Chemung  7,782  2  

Chenango  3,513  1  

Clinton  4,846  0  

Columbia  4,073  0  

Cortland  3,934  0  

Delaware  2,394  1  

Dutchess  29,508  1  

Erie  89,665  5  

Essex  1,595  0  

Franklin  2,564  0  

Fulton  4,428  1  

Genesee  5,441  0  

Greene  3,406  0  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,205  0  

Jefferson  6,171  2  

Lewis  2,822  0  

Livingston  4,533  1  

Madison  4,570  0  

Monroe  69,152  6  

Montgomery  4,256  0  

Nassau  183,963  15  

Niagara  20,058  1  

NYC  939,871  169  

Oneida  22,661  6  

Onondaga  39,030  6  

Ontario  7,410  0  

Orange  48,409  4  

Orleans  3,123  0  

Oswego  7,639  0  

Otsego  3,467  0  

Putnam  10,629  1  

Rensselaer  11,247  0  



Rockland  47,017  3  

Saratoga  15,409  5  

Schenectady  13,217  0  

Schoharie  1,701  2  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,011  0  

St. 

Lawrence  
6,665  1  

Steuben  6,968  0  

Suffolk  201,418  20  

Sullivan  6,691  0  

Tioga  3,842  1  

Tompkins  4,358  0  

Ulster  13,927  1  

Warren  3,673  1  

Washington  3,166  0  

Wayne  5,794  0  

Westchester  129,849  14  

Wyoming  3,588  3  

Yates  1,180  0  

   
. التقسيم الجيوغرافي كما  42,967(، ليصل اإلجمالي إلى  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 3باألمس، توفى 

  يلي، حسب مقاطعة اإلقامة: 
  

  المقاطعة
حاالت الوفاة 

  الجديدة

Kings  1  

Queens  1  

Suffolk  1  

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

يمكن لألشخاص الذين يفضلون تحديد موعد في أحد مواقع التطعيم الجماعي التي تديرها الوالية القيام   يأتي أوالً يُخدم أوالً.
. يمكن لألشخاص أيًضا االتصال  VAX-4-NYS-833-1م أو من خالل االتصال بالرق Am I Eligible App  بذلك على

بإدارة الصحة أو الصيدلية أو الطبيب أو المستشفى المحلية لتحديد المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة 
vaccines.gov هم.للعثور على معلومات حول مواعيد اللقاحات القريبة من  

  
التقسيم  منهم سلسلة لقاحهم. 24,933شخًصا من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  20,145باألمس، تلقى 

  الجيوغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:
  
 
 
 

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


   
عدد الذين تلقوا جرعة لقاح 

  واحدة على األقل
   

عدد الذين تلقوا سلسلة 

  اللقاح الكاملة
   

  المجموع التراكمي  المنطقة
الزيادة على مدار  

  ساعة األخيرة 24الـ
  المجموع التراكمي

الزيادة على مدار  

  ساعة األخيرة 24الـ

Capital 

Region  
666045  692  618642  885  

Central New 

York  
527983  563  492242  767  

Finger Lakes  676308  654  635662  1035  

Long Island  1512081  3176  1372219  3042  

Mid-Hudson  1221532  2015  1103949  2467  

Mohawk 

Valley  
260644  274  243073  372  

New York 

City  
5313531  8878  4798920  14789  

North 

Country  
241068  2950  223518  328  

Southern Tier  345948  317  322593  414  

Western New 

York  
731722  626  669771  834  

على مستوى 

  الوالية
11496862  20145  10480589  24933  

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

( في غضون  COVID-19وزارة 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 
  ، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. يشمل البيان أعاله الرقمين.فيدراليًا

   
###  
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 إلغاء االشتراك 
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