
 
 الحاكم أندرو م. كومو  16/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

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

  35,207ساعة الماضية  24بلغ إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ 
   

   الوالية أمس على مستوى  (COVID-19وفاة شخصين بسبب مرض )
      

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

( لم يعد  COVID"بفضل العمل الجاد لسكان نيويورك، تمكنا من البدء في العودة إلى طبيعتنا، ولكن هذا ال يعني أن مرض )
"لكسب هذه الحرب مرة واحدة وإلى األبد، يجب أن نستمر في االستفادة من أكثر أسلحتنا قال الحاكم كومو. يمثل تهديًدا"، 

اللقاح. أولئك الذين يستمرون في تجنب اللقاح ال يعرضون رفاهيتهم للخطر فحسب، بل إنهم يهددون صحة وسالمة   -فعالية 
إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فاحصل على   --لوقت المناسب للمقامرة بصحة أي شخص من حولهم أيًضا. اآلن ليس ا

  التطعيم اليوم وساعد في احتواء انتشار هذا الوحش".

   
  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

   
   79,920 - نتائج االختبار الُمبلغ عنها         ·
   981 - إجمالي حاالت اإلصابة         ·
 %  1.23  - نسبة حاالت اإلصابة         ·
 % 1.09 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار           ·
 (  20)+ 360 - المرضى بالمستشفيات عدد         ·
  82 - المرضى المحجوزون حديًثا         ·
 (  4)+ 79 - المرضى في وحدة العناية المركزة         ·
 ( 0) 34 - وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس المرضى في         ·
 (  70)+ 185,700 - إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى         ·
   2 - الوفيات         ·
   43,025 - إجمالي الوفيات         ·
   21,720,674 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة         ·
   35,207 - ساعة الماضية 24اح المعطاة خالل الـ إجمالي جرعات اللق         ·
   236,978 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ          ·
 %  70.8 - عاًما فأكثر وتلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم          ·
  % 65.5 - عاًما فأكثر ممن أكملوا جرعات اللقاح 18نيويورك التي تبلغ أعمارهم نسبة سكان          ·

عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفًقا لمراكز   18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم          · 
  CDC) - 73.6%السيطرة على األمراض والوقاية منها 

عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح )وفًقا لمراكز السيطرة على   18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم          · 
  CDC ) - 67.1%األمراض والوقاية منها 

 % 59.0 - نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل         ·
  %54.4 - والية نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاحنسبة إجمالي سكان          ·



نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفًقا لمراكز السيطرة على األمراض           · 
  CDC) - 61.4%والوقاية منها 

نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح )وفًقا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها          · 
CDC) - 55.7%  

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

   

  المنطقة
 13 ،الثالثاء
  2021يوليو 

  14األربعاء، 
  2021يوليو 

  15 ،الخميس
  2021يوليو 

Capital 
Region  

%1.01  %1.14  %1.28  

Central New 
York  

%0.82  %0.86  %0.82  

Finger Lakes  %0.76  %0.85  %0.83  

Long Island  %1.07  %1.23  %1.28  

Mid-Hudson  %0.82  %0.90  %0.93  

Mohawk 
Valley  

%0.66  %0.69  %0.69  

New York 
City  

%1.01  %1.09  %1.13  

North 
Country  

%0.58  %0.64  %0.83  

Southern 
Tier  

%0.56  %0.60  %0.61  

Western 
New York  

%0.81  %0.95  %1.05  

على مستوى  
  الوالية

%0.95  %1.04  %1.09  

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

  يلي:الماضية كما 
   

الحي في مدينة  
  نيويورك

 13 ،الثالثاء
  2021يوليو 

  14األربعاء، 
  2021يوليو 

  15 ،الخميس
  2021يوليو 

Bronx  %0.92  %1.00  %1.00  

Kings  %1.07  %1.16  %1.19  

New York  %0.82  %0.88  %0.98  

Queens  %1.03  %1.10  %1.16  

Richmond  %1.47  %1.59  %1.63  

   
( في والية نيويورك ليصل COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 981باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخص. 2,107,196إجمالي عدد المصابين إلى 
    



  المقاطعة
إجمالي حاالت 

  اإلصابة
حاالت اإلصابة 

  الجديدة

Albany  24,795  9  

Allegany  3,567  2  

Broome  18,695  2  

Cattaraugus  5,736  1  

Cayuga  6,368  2  

Chautauqua  8,977  2  

Chemung  7,809  1  

Chenango  3,519  0  

Clinton  4,859  1  

Columbia  4,090  1  

Cortland  3,940  0  

Delaware  2,401  1  

Dutchess  29,593  8  

Erie  89,911  29  

Essex  1,608  6  

Franklin  2,567  0  

Fulton  4,440  1  

Genesee  5,449  0  

Greene  3,423  1  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,225  1  

Jefferson  6,211  3  

Lewis  2,828  0  

Livingston  4,545  1  

Madison  4,585  1  

Monroe  69,400  18  

Montgomery  4,264  2  

Nassau  184,830  87  

Niagara  20,113  7  

NYC  945,874  604  

Oneida  22,714  2  

Onondaga  39,180  7  

Ontario  7,432  0  

Orange  48,561  15  

Orleans  3,132  0  

Oswego  7,655  2  

Otsego  3,475  0  

Putnam  10,648  3  

Rensselaer  11,288  6  

Rockland  47,203  13  



Saratoga  15,459  4  

Schenectady  13,234  4  

Schoharie  1,714  3  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,016  0  

St. Lawrence  6,689  1  

Steuben  6,985  1  

Suffolk  202,120  73  

Sullivan  6,713  1  

Tioga  3,852  1  

Tompkins  4,375  2  

Ulster  13,982  2  

Warren  3,703  3  

Washington  3,172  0  

Wayne  5,806  0  

Westchester  130,281  47  

Wyoming  3,607  0  

Yates  1,180  0  

   
   

. يأتي  43,025(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19نيويورك بسبب مرض )( من سكان 2باألمس، ُتوفي شخصان )
  التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:

   

  الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة

  حاالت الوفاة الجديدة  المقاطعة

Kings  1  

Wayne  1  

   
جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة اآلن الستقبال سكان والية نيويورك المؤهلين للحصول على اللقاح 

يمكن للذين يفضلون تحديد موعد في موقع تلقيح جماعي تديره  دون تحديد موعد مسبق على أساس األولوية بأسبقية الحضور.
. يمكن لألشخاص  NYS-4-VAX-833-1ى الرقم  أو باالتصال عل  Am I Eligible Appالوالية القيام بذلك على تطبيق 

أيًضا االتصال بإدارة الصحة أو الصيدلية أو الطبيب أو المستشفى المحلية لتحديد المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة  
vaccines.gov .للعثور على معلومات حول مواعيد اللقاحات القريبة منهم  

   
شخًصا سلسلة اللقاح   19,027شخًصا من سكان والية نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  17,984تلقى باألمس، 

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

  
عدد الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على  

  لة اللقاحاألشخاص الذين أكملوا سلس  األقل

  المنطقة
 اإلجمالي
  التراكمي

  24الـ  الزيادة خالل
 الماضيةساعة 

 اإلجمالي
  التراكمي

  24الـ  زيادة خاللال
  الماضيةساعة 

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


Capital Region  676,502  482  632,778  597  

Central New 
York  

535,824  507  504,586  542  

Finger Lakes  687,033  692  650,874  874  

Long Island  1,557,370  2,778  1,421,514  2,697  

Mid-Hudson  1,252,823  1,831  1,138,004  1,778  

Mohawk 
Valley  

264,958  215  248,911  252  

New York City  5,483,674  9,691  4,996,421  10,643  

North Country  248,368  219  227,993  209  

Southern Tier  351,189  380  329,705  415  

Western New 
York  

747,303  1,189  691,751  1,020  

  19,027  10,842,537  17,984  11,805,044  على مستوى الوالية

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

ي غضون  ( فCOVID-19وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التلقيح اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )
ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يومًيا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية.   24

اختالًفا طفيًفا عن البيانات الُمبلغ عنها  CIRو NYSIISتختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من 
  الجرعات المقدمة فيدرالًيا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله. فيدرالًيا، والتي تشمل

   
###  

  
 

 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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