
 
 الحاكم أندرو م. كومو  10/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

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

  %0.79أيام على مستوى الوالية  7يبلغ متوسط حاالت اإلصابة لعدد 
   

  ساعة الماضية 24جرعة لقاح خالل الـ  41,223تم إعطاء 
   

  مريًضا  342بلغ عدد المرضى بالمستشفيات على مستوى الوالية 
   

   حاالت 3( على مستوى الوالية باألمس COVID-19بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب مرض )
      

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

( بانضباط وثبات هائلين، لكن من المهم جدًا أن نتذكر أن  COVID-19"حارب سكان نيويورك جائحة ) قال الحاكم كومو:
أناشد سكان نيويورك الذين لم يتلقوا جرعتهم بالقيام بذلك   اللقاح هو الطريقة التي سنتغلب بها على هذا الوحش إلى األبد.

 ( أسرع." COVIDالسكان أسرع، كان التخلص من مرض ) فوًرا، فكلما كان تطعيم 
   

  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:
   

  80,311 - نتائج االختبار المبلغ عنها •
  661 - إجمالي حاالت اإلصابة •
  % 0.82 - نسبة حاالت اإلصابة •
  %0.79 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل  •
  (7-)  342 - بالمستشفياتالمرضى  •
  50 - المرضى المحجوزون حديثًا •
  (0) 73 - المرضى في وحدة العناية المركزة •
  (0) 37 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة التنفس •
  (58)+ 185,351 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •
  3 - الوفيات •
  43,009 - إجمالي الوفيات •
  21,524,919 -   إجمالي جرعات اللقاح المعطاة •
  41,223 -ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
  237,218 -أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
  % 70.3 - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %65.0 - عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

  %73.0 - السيطرة على األمراض والوقاية منها(



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

  %58.6 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •
  %53.8 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح •
ي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض  نسبة إجمال •

  %60.8 - والوقاية منها(

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

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

  المنطقة
يوليو  7األربعاء، 

2021  
يوليو  8الخميس 

2021  
يوليو   9الجمعة 

2021  

Capital 
Region  

0.31%  0.38%  0.44%  

Central New 
York  

0.74%  0.73%  0.70%  

Finger Lakes  0.75%  0.76%  0.80%  

Long Island  0.71%  0.79%  0.85%  

Mid-Hudson  0.53%  0.55%  0.64%  

Mohawk 
Valley  

0.59%  0.64%  0.63%  

New York City  0.74%  0.80%  0.85%  

North Country  0.49%  0.44%  0.41%  

Southern Tier  0.37%  0.44%  0.47%  

Western New 
York  

0.57%  0.59%  0.59%  

على مستوى  
  الوالية

0.68%  0.73%  0.79%  

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

  الماضية كما يلي:
   

الحي في مدينة  
  نيويورك

يوليو  7األربعاء، 
2021  

يوليو  8الخميس 
2021  

يوليو   9الجمعة 
2021  

Bronx  0.68%  0.73%  0.77%  

Kings  0.72%  0.84%  0.88%  

New York  0.67%  0.66%  0.74%  

Queens  0.73%  0.80%  0.84%  

Richmond  1.38%  1.37%  1.41%  

   



( في والية نيويورك، مما يجعل العدد COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 661باألمس، أثبتت النتائج إصابة 
 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   .2,102,565اإلجمالي 

    

  حاالت اإلصابة الجديدة  إجمالي حاالت اإلصابة  المقاطعة

Albany  24,753  5  

Allegany  3,563  0  

Broome  18,678  2  

Cattaraugus  5,730  0  

Cayuga  6,362  2  

Chautauqua  8,971  1  

Chemung  7,793  2  

Chenango  3,518  0  

Clinton  4,858  0  

Columbia  4,085  0  

Cortland  3,936  0  

Delaware  2,397  0  

Dutchess  29,550  7  

Erie  89,785  10  

Essex  1,598  0  

Franklin  2,566  1  

Fulton  4,437  2  

Genesee  5,442  0  

Greene  3,412  2  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,217  1  

Jefferson  6,194  0  

Lewis  2,827  0  

Livingston  4,543  0  

Madison  4,574  1  

Monroe  69,304  15  

Montgomery  4,260  0  

Nassau  184,408  57  

Niagara  20,084  2  

NYC  943,124  406  

Oneida  22,688  2  

Onondaga  39,130  4  

Ontario  7,425  3  

Orange  48,499  12  

Orleans  3,129  3  

Oswego  7,645  0  

Otsego  3,474  0  



Putnam  10,637  0  

Rensselaer  11,262  3  

Rockland  47,143  12  

Saratoga  15,429  3  

Schenectady  13,222  0  

Schoharie  1,710  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,016  0  

St. Lawrence  6,675  1  

Steuben  6,980  0  

Suffolk  201,770  52  

Sullivan  6,704  1  

Tioga  3,845  1  

Tompkins  4,368  2  

Ulster  13,958  8  

Warren  3,683  1  

Washington  3,170  0  

Wayne  5,804  1  

Westchester  130,049  34  

Wyoming  3,603  2  

Yates  1,180  0  

   
يأتي  . 43,009(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19أشخاص من سكان نيويورك بسبب مرض ) 3باألمس، تُوفي 

  التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:
   

  حاالت الوفاة الجديدة  المقاطعة

Bronx  1  

Kings  1  

Manhattan  1  

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

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

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

   
يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 23,497من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  20,368باألمس، تلقى 
  ن نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:الجغرافي لسكا

 
 
   

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


   
عدد الذين تلقوا جرعة لقاح 

  واحدة على األقل
   

األشخاص الذين أكملوا 
  سلسلة اللقاح

   

  المجموع التراكمي  المنطقة
الـ   زيادة الحاالت خالل

  ساعة الماضية 24
  المجموع التراكمي

الـ   خاللزيادة الحاالت 
  ساعة الماضية 24

Capital 
Region  

673,420  697  628,822  951  

Central New 
York  

533,026  477  501,407  919  

Finger Lakes  683,470  746  646,563  1,024  

Long Island  1,542,133  2,986  1,406,439  3,293  

Mid-Hudson  1,242,324  1,944  1,127,730  2,188  

Mohawk 
Valley  

263,687  309  247,422  420  

New York 
City  

5,428,306  11,069  4,935,313  12,239  

North 
Country  

247,372  228  226,799  318  

Southern 
Tier  

349,471  288  327,483  445  

Western 
New York  

742,469  1,624  686,479  1,700  

على مستوى 
  الوالية

11,705,678  20,368  10,734,457  23,497  

   
(. 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 
  تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله.فيدراليًا، والتي 

   
###  

  

 
 www.governor.ny.gov على إضافية  أخبار تتوفر

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

 إلغاء االشتراك 
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