
 
 الحاكم أندرو م. كومو  7/7/2021 للنشر فوًرا:

 

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

   
  % 0.65أيام على مستوى الوالية  7يبلغ متوسط حاالت اإلصابة خالل 

   
  ساعة الماضية 24جرعة لقاح خالل الـ  39,609تم إعطاء 

   
  مريًضا بالمستشفيات على مستوى الوالية 354

      

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

(  COVIDيوم في هزيمة وحش )"بفضل تفاني سكان نيويورك الذين يعملون بجد، نواصل إحراز التقدم كل قال الحاكم كومو: 
نهائيًا. على الرغم من أننا قطعنا شوًطا طويًًل، إال أنه من المهم مثل أي وقت مضى أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية تقدمنا  

المحرز، وأفضل طريقة للتحقيق ذلك هي الحصول على اللقاح. إذا كنت ال تزال بحاجة إلى الحصول على جرعتك، فإنني أحثك 
  قيام بذلك بسرعة، ليس من أجلك فقط، ولكن ألجل زمًلئك من سكان نيويورك أيًضا."على ال

 
  بيانات اليوم ملخصة بإيجاز أدناه:

   

  51,237 - نتائج االختبار المبلغ عنها •

  486 - إجمالي حاالت اإلصابة  •

  %0.95 - نسبة حاالت اإلصابة •

  %0.65 - أيام   7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل  •

  (7)+ 354 - المرضى بالمستشفيات  •

  50 - المرضى المحجوزون حديثًا  •

  (1-) 77 - المرضى في وحدة العناية المركزة  •

  (1-) 39 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس •

  (34)+ 185,195 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

  5 - الوفيات •

  42,998 - إجمالي الوفيات •

  21,399,246 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة •

  39,609 -ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

  255,815 -أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

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

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

عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %72.7 - لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(

عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا لمراكز   18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %66.1 - السيطرة على األمراض والوقاية منها(

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



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

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

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

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

   

   المنطقة
يوليو   4األحد 

2021  
يوليو   5االثنين 

2021  
يوليو   6الثالثاء 

2021   

Capital 
Region  

0.31%  0.32%  0.26%  

Central New 
York  

0.69%  0.69%  0.75%  

Finger Lakes  0.62%  0.66%  0.72%  

Long Island  0.52%  0.56%  0.67%  

Mid-Hudson  0.43%  0.46%  0.50%  

Mohawk 
Valley  

0.53%  0.47%  0.53%  

New York 
City  

0.62%  0.63%  0.71%  

North 
Country  

0.68%  0.77%  0.75%  

Southern Tier  0.36%  0.37%  0.37%  

Western New 
York  

0.48%  0.50%  0.58%  

على مستوى 
  الوالية

0.56%  0.58%  0.65%  

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

  الماضية كما يلي:
   

الحي في مدينة  
  نيويورك

يوليو   4األحد 
2021  

يوليو   5االثنين 
2021  

يوليو   6الثالثاء 
2021  

Bronx  0.54%  0.56%  0.67%  

Kings  0.58%  0.57%  0.67%  

New York  0.53%  0.55%  0.60%  

Queens  0.60%  0.63%  0.71%  

Richmond  1.40%  1.35%  1.38%  

   
( في والية نيويورك، مما يجعل  COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 486النتائج إصابة باألمس، أثبتت 
 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   .2,100,417العدد اإلجمالي 

    



  حاالت اإلصابة الجديدة  إجمالي حاالت اإلصابة   المقاطعة

Albany  24,740  0  

Allegany  3,562  0  

Broome  18,669  0  

Cattaraugus  5,729  1  

Cayuga  6,358  1  

Chautauqua  8,966  0  

Chemung  7,788  1  

Chenango  3,516  0  

Clinton  4,857  1  

Columbia  4,083  0  

Cortland  3,936  1  

Delaware  2,395  0  

Dutchess  29,532  4  

Erie  89,749  12  

Essex  1,598  1  

Franklin  2,564  0  

Fulton  4,433  1  

Genesee  5,442  0  

Greene  3,408  2  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,211  1  

Jefferson  6,192  0  

Lewis  2,827  0  

Livingston  4,540  0  

Madison  4,572  1  

Monroe  69,259  19  

Montgomery  4,260  1  

Nassau  184,219  37  

Niagara  20,077  4  

NYC  941,770  313  

Oneida  22,677  2  

Onondaga  39,101  7  

Ontario  7,417  0  

Orange  48,458  5  

Orleans  3,125  0  

Oswego  7,644  1  

Otsego  3,473  2  

Putnam  10,635  1  

Rensselaer  11,253  0  



Rockland  47,105  12  

Saratoga  15,420  2  

Schenectady  13,221  1  

Schoharie  1,705  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,015  0  

St. Lawrence  6,672  0  

Steuben  6,976  1  

Suffolk  201,633  31  

Sullivan  6,701  2  

Tioga  3,843  0  

Tompkins  4,365  0  

Ulster  13,939  2  

Warren  3,681  1  

Washington  3,169  0  

Wayne  5,800  0  

Westchester  129,962  15  

Wyoming  3,597  0  

Yates  1,180  0  

   
. يأتي التوزيع 42,998(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 5باألمس، تُوفي 

  الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي: 
   

  حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة

Bronx  1  

Onondaga  1  

Rensselaer  1  

Rockland  1  

Wayne  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 خًلل االتصال بالرقم  Am I Eligible Appالوالية القيام بذلك على 

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

  القريبة منهم.
   

يأتي   منهم سلسلة لقاحهم. 22,895شخًصا من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  18,886باألمس، تلقى 
  التوزيع الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:

 
   

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


   
األشخاص الذين تلقوا جرعة  

  لقاح واحدة على األقل
   

األشخاص الذين أكملوا  
  سلسلة اللقاح

   

  المجموع التراكمي  المنطقة
زيادة الحاالت  

ساعة   24الـ  خالل
  الماضية

  المجموع التراكمي
زيادة الحاالت  

ساعة   24الـ  خالل
  الماضية

Capital 
Region  

671,431  671  626,034  815  

Central New 
York  

531,610  412  498,621  772  

Finger 
Lakes  

681,301  539  643,122  872  

Long Island  1,533,597  2,647  1,397,006  2,880  

Mid-Hudson  1,236,280  1,859  1,120,973  2,141  

Mohawk 
Valley  

262,808  210  246,246  447  

New York 
City  

5,393,718  11,337  4,896,129  13,152  

North 
Country  

246,702  201  225,815  252  

Southern 
Tier  

348,433  317  326,057  424  

Western 
New York  

738,989  693  682,078  1,140  

على مستوى  
 الوالية 

11,644,869  18,886  10,662,081  22,895  

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

ي غضون  ( فCOVID-19وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التلقيح اإلبًلغ 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

(  NYSIISوتختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من نظام معلومات التطعيم في والية نيويورك )
( بشكل طفيف عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات الُمعطاة CIRمستوى الوالية )وسجل التطعيم على 

  فيدراليًا واالختًلفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كًل الرقمين في المنشور أعًله.
    

###  
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