
 
 الحاكم أندرو م. كومو  13/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

 (COVID-19يطلع الحاكم كومو سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الوالية فيما يتعلق بمكافحة )
 
 %0.93أيام على مستوى الوالية   7يبلغ متوسط حاالت اإلصابة على مدار 

 
 ساعة الماضية 24جرعة لقاح خالل الـ  33,887تم إعطاء 

 
 حاالت  6( 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 )

 

"بفضل العمل الدؤوب للعاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا واالنضباط الذي يظهره سكان نيويورك إلى اآلن، ال   قال الحاكم كومو:
نزال نشعر بالثقة بشأن ما حققناه وما سنحققه في المستقبل". "وللحفاظ على هذا المسار، فإن أفضل شيء يمكن أن نفعله جميعًا هو تلقي  

 اجة إلى الحصول على جرعتك، يرجى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن لحماية نفسك وكل المحيطين بك". اللقاح. وإذا كنت ال تزال بح

 
 بيانات اليوم ملخصة بإيجاز أدناه:

 50,053 - نتائج االختبار المبلغ عنها •
 643 - إجمالي حاالت اإلصابة  •
 %1.28 - نسبة حاالت اإلصابة •
 %0.93 - أيام   7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار  •
 (1)+ 349 - المرضى بالمستشفيات  •
 59 - المرضى المحجوزون حديثًا  •
 (2)+ 80 - المرضى في وحدة العناية المركزة  •
 (5-) 31 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة التنفس •
 ( 46)+ 185,508 - إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى •
 6 - الوفيات •
 43,018 - تإجمالي الوفيا •
 21,611,185 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة •
 33,887 -ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
 251,548 -أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

 %70.5 - على األقلعاًما فأكثر وتلقوا جرعة لقاح واحدة  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

 %65.2 - عاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

 %73.3 - لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(
عاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا لمراكز السيطرة   18ويورك الذين تبلغ أعمارهم نسبة سكان ني •

 %66.8 - على األمراض والوقاية منها(
 % 58.8 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •
 %54.1 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح •



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

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

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

  

  2021يوليو  12االثنين   2021يوليو  11األحد   2021يوليو  10السبت    المنطقة

Capital Region  0.53%  0.73%  0.84%  

Central New York  0.71%  0.75%  0.84%  

Finger Lakes  0.79%  0.80%  0.79%  

Long Island  0.92%  0.96%  1.04%  

Mid-Hudson  0.73%  0.76%  0.81%  

Mohawk Valley  0.64%  0.63%  0.65%  

New York City  0.91%  0.95%  0.99%  

North Country  0.53%  0.56%  0.53%  

Southern Tier  0.52%  0.44%  0.51%  

Western New York  0.57%  0.57%  0.67%  

  %0.93  %0.88  %0.84  على مستوى الوالية

 

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

  

  2021يوليو  12االثنين   2021يوليو  11األحد   2021يوليو  10السبت   الحي في مدينة نيويورك

Bronx  0.83%  0.88%  0.91%  

Kings  0.94%  1.00%  1.05%  

New York  0.77%  0.80%  0.83%  

Queens  0.92%  0.94%  1.02%  

Richmond  1.42%  1.47%  1.45%  

 
( في والية نيويورك، مما يجعل العدد  COVID-19نيويورك بمرض )شخًصا من سكان  643باألمس، أثبتت النتائج إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   .2,104,447اإلجمالي 
  

  حاالت اإلصابة الجديدة  إجمالي حاالت اإلصابة   المقاطعة

Albany  24,770  3  

Allegany  3,564  1  

Broome  18,686  4  

Cattaraugus  5,730  0  

Cayuga  6,363  1  

Chautauqua  8,973  2  

Chemung  7,803  4  

Chenango  3,519  0  

Clinton  4,858  0  

Columbia  4,088  3  



Cortland  3,937  1  

Delaware  2,398  0  

Dutchess  29,568  3  

Erie  89,827  21  

Essex  1,600  1  

Franklin  2,566  0  

Fulton  4,437  0  

Genesee  5,448  0  

Greene  3,417  3  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,219  0  

Jefferson  6,200  3  

Lewis  2,828  0  

Livingston  4,544  1  

Madison  4,579  2  

Monroe  69,336  11  

Montgomery  4,261  0  

Nassau  184,580  66  

Niagara  20,092  4  

NYC  944,244  358  

Oneida  22,699  6  

Onondaga  39,159  11  

Ontario  7,431  0  

Orange  48,524  6  

Orleans  3,130  0  

Oswego  7,648  0  

Otsego  3,474  0  

Putnam  10,640  0  

Rensselaer  11,273  2  

Rockland  47,168  12  

Saratoga  15,440  7  

Schenectady  13,228  2  

Schoharie  1,710  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,016  0  

St. Lawrence  6,684  1  

Steuben  6,982  0  

Suffolk  201,904  54  

Sullivan  6,711  1  

Tioga  3,848  3  

Tompkins  4,370  1  

Ulster  13,973  6  



Warren  3,692  1  

Washington  3,170  0  

Wayne  5,806  1  

Westchester  130,151  37  

Wyoming  3,603  0  

Yates  1,180  0  

 
. يأتي  43,018(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19أشخاص من سكان نيويورك بسبب مرض ) 6باألمس، تُوفي 

 الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي: التوزيع 
  

  حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة

Dutchess  1  

Erie  1  

Kings  1  

Monroe  1  

Queens  1  

Warren  1  

 

جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة الستقبال سكان نيويورك المؤهلين للتطعيم دون تحديد موعد مسبق على  
يمكن لألشخاص الذين يفضلون تحديد موعد في أحد مواقع التطعيم الجماعي التي تديرها الوالية   أساس األولوية لمن يأتي أوالً. 

. يمكن لألشخاص أيًضا VAX-4-NYS-833-1أو من خالل االتصال بالرقم  Am I Eligible Appالقيام بذلك على 
التابعين له لتحديد المواعيد  االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية التي يتعاملون معها أو الطبيب الخاص بهم أو المستشفى 

 للعثور على معلومات حول مواعيد اللقاحات في المواقع القريبة منهم. vaccines.gov التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة

 
يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 19,165وأكمل  شخًصا من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، 17,051باألمس، تلقى 

 الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي: 
  

  
األشخاص الذين  
تلقوا جرعة لقاح 
  واحدة على األقل

  
األشخاص الذين  
أكملوا سلسلة  

  اللقاح
  

  المجموع التراكمي  المنطقة
الزيادة على مدار  

  ساعة األخيرة 24الـ
المجموع  
  التراكمي

الزيادة على مدار  
  ساعة األخيرة 24الـ

Capital Region  674,846  679  630,489  748  

Central New York  534,151  506  502,660  571  

Finger Lakes  684,997  614  648,480  764  

Long Island  1,548,896  2,373  1,413,459  2,945  

Mid-Hudson  1,246,645  1,938  1,132,310  2,033  

Mohawk Valley  264,262  243  248,070  294  

New York City  5,452,536  9,482  4,963,202  10,171  

North Country  247,737  151  227,273  209  

Southern Tier  350,178  322  328,522  494  

Western New York  744,269  743  688,760  936  

  19,165  10,783,225  17,051  11,748,517  على مستوى الوالية

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


(. تطلب  COVID-19إلطالع سكان نيويورك على توزيع لقاح مرض ) (COVID-19لوحة تتبع لقاح مرض )تتوفر 
( في غضون  COVID-19مرض )وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التلقيح اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح 

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 CIRيم على مستوى الوالية )وسجل التطع
 فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله. 

 
 ### 

 
 www.governor.ny.gov على إضافية أخبار تتوفر

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

 اء االشتراكإلغ
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