
 
 الحاكم أندرو م. كومو  15/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

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

 ساعة الماضية  24جرعة لقاح خالل الـ  38,027تم إعطاء 
 

 مريضا داخل المستشفيات على مستوى الوالية  340
 

   ( 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 ) 
 

في ظل تطعيم المزيد من السكان   (COVID-19)"تواصل والية نيويورك التعافي من جائحة  صرح الحاكم كومو قائأل:
يوميًا، لكننا نحتاج من جميع من لم يأخذوا اللقاح أن يقوموا بذلك بأقرب فرصة ممكنة". "لقد تحصن الماليين من سكان  

نيويورك باللقاح، واألماكن متاحة بجميع أنحاء الوالية لمواعيد الجرعات أو أخذها بدون موعد مسبق. ال يقتصر نفع اللقاح 
 فقط، بل سيحافظ أيًضا على صحة وأمان عائلتك ومجتمعك، لذا عليك بأخذ الجرعة اليوم!" عليك

   
 تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

 

 81,951 نتائج االختبارات المبلغ عنها: •
 956 إجمالي الحاالت اإليجابية: •
 %1.17 نسبة الحاالت اإليجابية: •
 % 1.04 أيام: 7لفترة نسبة متوسط الحاالت اإليجايبة  •
 (9-) 340 عدد المرضى بالمستشفيات: •
 54 المرضى المحجوزون مؤخًرا: •
 (4-) 75 المرضى داخل وحدة العناية المركزة: •
 (1)+ 34 المرضى داخل وحدة العناية المركزة مع التنبيب: •
 ( 71)+ 185,630إجمالي حاالت الخروج من المستشفى:  •
 3 :الوفيات  •
 43,023 الوفيات:إجمالي  •
 21,685,467  إجمالي جرعات اللقاح المعطاة: •
 38,027 :ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
 242,413 :أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
 % 70.7 واحدة على األقل:عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح  18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •
 % 65.4 ممن أكملوا جرعات اللقاح: عاًما فأكثر 18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •
عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

 % 73.5 :السيطرة على األمراض والوقاية منها(

)وفقًا لمراكز السيطرة   فأكثر ممن أكملوا جرعات اللقاحعاًما  18ان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم نسبة سك •
 % 67.0  على األمراض والوقاية منها(:

 % 59.0 نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل: •



 %54.3نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح:  •
نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض   •

 % 61.3والوقاية منها(: 

 %55.6نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(:  •

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

 

  2021يوليو  14األربعاء،   2021يوليو  13الثالثاء   2021يوليو  12االثنين   المنطقة

Capital Region  0.84%  1.01%  1.14%  

Central New York  0.84%  0.82%  0.86%  

Finger Lakes  0.79%  0.76%  0.85%  

Long Island  1.04%  1.07%  1.23%  

Mid-Hudson  0.81%  0.82%  0.90%  

Mohawk Valley  0.65%  0.66%  0.69%  

New York City  0.99%  1.01%  1.09%  

North Country  0.53%  0.58%  0.64%  

Southern Tier  0.51%  0.56%  0.60%  

Western New York  0.67%  0.81%  0.95%  

  %1.04  %0.95  %0.93  على مستوى الوالية

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

 الماضية كما يلي: 
  

  2021يوليو  14األربعاء،   2021يوليو  13الثالثاء   2021يوليو  12االثنين   الحي في مدينة نيويورك

Bronx  0.91%  0.92%  1.00%  

Kings  1.05%  1.07%  1.16%  

New York  0.83%  0.82%  0.88%  

Queens  1.02%  1.03%  1.10%  

Richmond  1.45%  1.47%  1.59%  

 
في والية نيويورك ليصل إجمالي عدد   (COVID-19)شخًصا من سكان نيويورك بفيروس  956باألمس، ثبُت إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:  شخص. 2,106,215المصابين إلى  
 

  حاالت اإلصابة الجديدة  إجمالي حاالت اإلصابة  المقاطعة

Albany  24,786  8  

Allegany  3,565  1  

Broome  18,693  3  

Cattaraugus  5,735  2  

Cayuga  6,366  2  

Chautauqua  8,975  0  

Chemung  7,808  3  

Chenango  3,519  0  

Clinton  4,858  0  



Columbia  4,089  0  

Cortland  3,940  2  

Delaware  2,400  0  

Dutchess  29,585  8  

Erie  89,882  24  

Essex  1,602  1  

Franklin  2,567  1  

Fulton  4,439  1  

Genesee  5,449  1  

Greene  3,422  5  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,224  3  

Jefferson  6,208  6  

Lewis  2,828  0  

Livingston  4,544  0  

Madison  4,584  2  

Monroe  69,382  35  

Montgomery  4,262  0  

Nassau  184,743  91  

Niagara  20,106  6  

NYC  945,270  550  

Oneida  22,712  7  

Onondaga  39,173  7  

Ontario  7,432  1  

Orange  48,546  6  

Orleans  3,132  0  

Oswego  7,653  2  

Otsego  3,475  1  

Putnam  10,645  4  

Rensselaer  11,282  5  

Rockland  47,190  11  

Saratoga  15,455  8  

Schenectady  13,230  2  

Schoharie  1,711  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,016  0  

St. Lawrence  6,688  1  

Steuben  6,984  2  

Suffolk  202,047  83  

Sullivan  6,712  0  

Tioga  3,851  0  

Tompkins  4,373  1  



Ulster  13,980  5  

Warren  3,700  2  

Washington  3,172  0  

Wayne  5,806  0  

Westchester  130,234  51  

Wyoming  3,607  2  

Yates  1,180  0  

 
، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى   (COVID-19)باألمس، توفي ثالثة أشخاص من سكان نيويورك جراء اإلصابة بفيروس 

 شخص. يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي: 43,023
 

  حاالت الوفاة الجديدة  المقاطعة

Bronx  2  

Westchester  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. 

 
شخًصا جرعات اللقاحات الخاصة   20,437شخًصا من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأتم  19,581باألمس، تلقى 

 اللقاح حسب المنطقة كما يلي:يأتي التوزيع الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا  بهم.
 

   
عدد الذين تلقوا جرعة  

  لقاح واحدة على األقل
   

األشخاص الذين 

  أكملوا سلسلة اللقاح
   

  المجموع التراكمي  المنطقة

زيادة الحاالت 

  24الـ  خالل

  ساعة الماضية

  المجموع التراكمي

زيادة الحاالت 

  24الـ  خالل

  ساعة الماضية

Capital Region  676,020  574  632,181  826  

Central New 

York  
535,317  677  504,044  802  

Finger Lakes  686,341  677  650,000  783  

Long Island  1,554,592  2,692  1,418,817  2,538  

Mid-Hudson  1,250,992  1,981  1,136,226  1,725  

Mohawk Valley  264,743  259  248,659  249  

New York City  5,473,983  11,334  4,985,778  11,863  

North Country  248,149  200  227,784  316  

Southern Tier  350,809  317  329,290  354  

Western New 

York  
746,114  870  690,731  981  

  20,437  10,823,510  19,581  11,787,060  على مستوى الوالية

 

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


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

ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية.   24
الفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها  اخت CIRو  NYSIISتختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من 

 فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات المقدمة 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 االشتراك إلغ

 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
http://www.governor.ny.gov/
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