
 
 الحاكم أندرو م. كومو  14/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

  (COVID-19يطلع الحاكم كومو سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الوالية فيما يتعلق بمكافحة )
   
  % 0.95أيام على مستوى الوالية   7يبلغ متوسط حاالت اإلصابة على مدار 

   
  األربع وعشرين ساعة الماضيةجرعة لقاح خالل  36,255ُأعطيت 

   
  مريًضا 349بلغ عدد المرضى بالمستشفيات على مستوى الوالية 

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

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

   
( بجميع الموارد المتاحة، ولكن للقضاء على هذا  COVID-19"تواصل نيويورك مكافحة مرض ) قال الحاكم كومو:

ويضيف قائًًل: "ال يزال  أال وهو اللقاح،"—الفيروس تماًما، نريد أن يستفيد سكان نيويورك من أحد مواردنا األكثر فعالية
نيويورك يتلقون اللقاحات كل يوم، ويتعين على َمن لم يتلقوا الجرعات الخاصة بهم حتى اآلن التوجه  الكثيرون من سكان 

لتلقيها على الفور. ولم يعد هناك أعذار، فمواقع إعطاء اللقاح مفتوحة في جميع أنحاء الوالية ويتوفر مخزون، لذلك أحث كل  
  الموارد وتلقي جرعاتهم اليوم". َمن لم يتلقوا اللقاح إلى اآلن على االستفادة من هذه

 
  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

   

  75,015 - نتائج االختبار المبلغ عنها •
  812 - إجمالي حاالت اإلصابة  •
  %1.08 - النسبة المئوية لحاالت اإلصابة  •
  %0.95 - أيام   7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار  •
  (0)+ 349 - المرضى بالمستشفيات  •
  52 - المرضى المحجوزون حديثًا  •
  (1-) 79 - المرضى في وحدة العناية المركزة  •
  (2)+ 33 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة التنفس •
  (51)+ 185,559 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •
  2 - الوفيات •
  43,020 - إجمالي الوفيات •
  21,647,440 - ح المعطاةإجمالي جرعات اللقا •
  36,255 -إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل األربع والعشرين ساعة الماضية  •
  248,194 -إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل األيام السبعة الماضية  •

عاًما فأكثر وتلقوا جرعة لقاح واحدة   18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %70.6 - األقلعلى 

  %65.3 - عاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •



عاًما فأكثر َممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على   18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %73.4 - األقل )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(

عاًما فأكثر َممن أكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا  18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %66.9 - لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(

  %58.9 - النسبة المئوية إلجمالي سكان نيويورك َممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •
  %54.2 - مالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاحالنسبة المئوية إلج •
النسبة المئوية إلجمالي سكان نيويورك َممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز السيطرة   •

  %61.2 - على األمراض والوقاية منها(
السيطرة على األمراض   النسبة المئوية إلجمالي سكان نيويورك َممن أكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا لمراكز •

  %55.5 - والوقاية منها(

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

   

  المنطقة
يوليو  11األحد 

2021  
يوليو   12االثنين 

2021  
يوليو  13الثالثاء 

2021  

Capital 
Region  

0.73%  0.84%  1.01%  

Central New 
York  

0.75%  0.84%  0.82%  

Finger Lakes  0.80%  0.79%  0.76%  

Long Island  0.96%  1.04%  1.07%  

Mid-Hudson  0.76%  0.81%  0.82%  

Mohawk 
Valley  

0.63%  0.65%  0.66%  

New York 
City  

0.95%  0.99%  1.01%  

North 
Country  

0.56%  0.53%  0.58%  

Southern Tier  0.44%  0.51%  0.56%  

Western New 
York  

0.57%  0.67%  0.81%  

على مستوى 
  الوالية

0.88%  0.93%  0.95%  

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

  كما يلي:
   

الحي في مدينة  
  نيويورك

يوليو  11األحد 
2021  

يوليو   12االثنين 
2021  

يوليو  13الثالثاء 
2021  

Bronx  0.88%  0.91%  0.92%  

Kings  1.00%  1.05%  1.07%  

New York  0.80%  0.83%  0.82%  

Queens  0.94%  1.02%  1.03%  



( في والية نيويورك، مما  COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 812أثبتت نتائج االختبارات باألمس إصابة 
 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   .2,105,259يجعل العدد اإلجمالي 

    

  المقاطعة
إجمالي حاالت  

  اإلصابة
حاالت اإلصابة  

  الجديدة 

Albany  24,778  8  

Allegany  3,564  0  

Broome  18,690  4  

Cattaraugus  5,733  3  

Cayuga  6,364  1  

Chautauqua  8,975  2  

Chemung  7,805  2  

Chenango  3,519  0  

Clinton  4,858  0  

Columbia  4,089  1  

Cortland  3,938  1  

Delaware  2,400  2  

Dutchess  29,577  9  

Erie  89,858  31  

Essex  1,601  1  

Franklin  2,566  0  

Fulton  4,438  1  

Genesee  5,448  0  

Greene  3,417  0  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,221  2  

Jefferson  6,202  2  

Lewis  2,828  0  

Livingston  4,544  0  

Madison  4,582  3  

Monroe  69,347  11  

Montgomery  4,262  1  

Nassau  184,652  72  

Niagara  20,100  8  

NYC  944,720  476  

Oneida  22,705  6  

Onondaga  39,166  7  

Ontario  7,431  0  

Orange  48,540  16  

Orleans  3,132  2  

Oswego  7,651  3  



Otsego  3,474  0  

Putnam  10,641  1  

Rensselaer  11,277  4  

Rockland  47,179  11  

Saratoga  15,447  7  

Schenectady  13,228  0  

Schoharie  1,711  1  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,016  0  

St. Lawrence  6,687  3  

Steuben  6,982  0  

Suffolk  201,964  60  

Sullivan  6,712  1  

Tioga  3,851  3  

Tompkins  4,372  2  

Ulster  13,975  2  

Warren  3,698  6  

Washington  3,172  2  

Wayne  5,806  0  

Westchester  130,183  32  

Wyoming  3,605  2  

Yates  1,180  0  

   
.  43,020(، مما يجعل العدد اإلجمالي للوفيات COVID-19( من سكان نيويورك بسبب مرض )2تُوفي باألمس شخصان )

  اإلقامة، كما يلي:يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة 
   

  المقاطعة
حاالت الوفاة  

  الجديدة 

Nassau  1  

Ulster  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.govأو الصيدلية أو الطبيب أو المستشفى المحلية لتحديد المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة 
  على معلومات حول مواعيد اللقاحات القريبة منهم.

   
يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم.  19,848من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  18,962تلقى باألمس 

  افي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:الجغر 
 
   

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=664aedc6-39d1d4d7-664814f3-000babd9fe9f-09c7f529ac6b9207&q=1&e=2166aaff-ab9d-43e7-b9d1-fabf95bf3a26&u=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F


   
عدد 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  675,446  600  631,355  866  

Central New York  534,640  489  503,242  582  

Finger Lakes  685,664  667  649,217  737  

Long Island  1,551,900  3,004  1,416,279  2,820  

Mid-Hudson  1,249,011  2,366  1,134,501  2,191  

Mohawk Valley  264,484  222  248,410  340  

New York City  5,462,649  10,113  4,973,915  10,713  

North Country  247,949  212  227,468  195  

Southern Tier  350,492  314  328,936  414  

Western New York  745,244  975  689,750  990  

  19,848  10,803,073  18,962  11,767,479  الواليةعلى مستوى 

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

( في غضون  COVID-19وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التلقيح اإلبًلغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )
قيح في الوالية.  ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التل 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 CIRوسجل التطعيم على مستوى الوالية )

  ت الطفيفة األخرى. تم تضمين كًل الرقمين في المنشور أعًله.فيدراليًا واالختًلفا
    

###  

  

 
 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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