
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   23/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

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

   40,582ساعة الماضية بلغ  24إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ 
  

ما يطابق أقل عدد منذ  --( على مستوى الوالية باألمس حالة واحدة COVID-19بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب مرض )
 بداية الجائحة 

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

  
  "يمثل اللقاح مسارنا السريع إلى نهاية النفق، وعلى من لم يستفيدوا من توفره بعد أن يفعلوا ذلك فوًرا." قال الحاكم كومو: 

 "اللقاح آمن وفعال ويعد أفضل طريقة للحفاظ على سالمة أحبائكم. ال تنتظروا حتى فوات اآلوان." 
  

 تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه: 
  

   102,866 - نتائج االختبار المبلغ عنها·     
   1,830 - إجمالي حاالت اإلصابة·      
 %  1.78  - نسبة حاالت اإلصابة·     

 %  1.58 - أيام 7نسبة حاالت اإلصابة على مدار  متوسط     ·
 (  9)+ 492 - المرضى بالمستشفيات·      
   90 - المرضى المحجوزون حديًثا·      
 ( 4)+ 109 - المرضى في وحدة العناية المركزة·      
 (  2)+ 36 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس·      
 ( 66)+  186,141 - ت التي خرجت من المستشفىإجمالي الحاال·      
  1 - الوفيات·      
   43.043 - إجمالي الوفيات  ·    
   21,951,671 - إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة·      
   40,582 - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ ·      
   230,997 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ ·      
 %  71.5 - عاًما فأكثر وتلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم ·     
 %  66.1 - عاًما فأكثر وأكملوا جرعات اللقاح 18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم ·     
عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفًقا لمراكز  18ذين تبلغ أعمارهم نسبة سكان والية نيويورك ال ·    

 %  74.3 - السيطرة على األمراض والوقاية منها(
عاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح )وفًقا لمراكز السيطرة على   18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  ·    

 %  67.7 - ية منها(األمراض والوقا
 %  59.7 - نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل·     
 %  54.9 - نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح·     
لمراكز السيطرة على األمراض نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفًقا ·     

 %  62.0 - والوقاية منها(

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



 

 

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

  

 المنطقة 
 20الثالثاء، 

   2021يوليو 
  21األربعاء، 

   2021يوليو 
  22الخميس، 

   2021يوليو 

Capital 
Region  

1.89%  1.95%  2.24%  

Central 
New York  

1.14%  1.20%  1.25%  

Finger 
Lakes  

1.14%  1.22%  1.36%  

Long Island  1.80%  1.86%  1.97%  

Mid-Hudson  1.10%  1.14%  1.21%  

Mohawk 
Valley  

0.94%  1.05%  1.11%  

New York 
City  

1.42%  1.51%  1.58%  

North 
Country  

0.87%  0.98%  1.14%  

Southern 
Tier  

0.79%  0.85%  0.95%  

Western 
New York  

1.56%  1.75%  1.84%  

على مستوى  
  الوالية

1.41%  1.50%  1.58%  

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

 كما يلي: 
  

الحي في مدينة  
 نيويورك  

 20الثالثاء، 
   2021يوليو 

  21األربعاء، 
   2021يوليو 

  22الخميس، 
   2021يوليو 

Bronx  1.33%  1.45%  1.56%  

Kings  1.41%  1.49%  1.57%  

New York  1.35%  1.46%  1.49%  

Queens  1.37%  1.46%  1.53%  

Richmond  2.08%  2.21%  2.33%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخص من سكان نيويورك بمرض ) 1,830باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخص. 2,116,327ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
   

 المقاطعة 
إجمالي حاالت 

 اإلصابة  
حاالت اإلصابة 

 الجديدة  

Albany  24,881  22  

Allegany  3,575  1  

Broome  18,730  6  

Cattaraugus  5,764  2  



 

 

Cayuga  6,385  2  

Chautauqua  8,989  3  

Chemung  7,826  4  

Chenango  3,526  1  

Clinton  4,868  0  

Columbia  4,108  4  

Cortland  3,951  2  

Delaware  2,410  1  

Dutchess  29,700  25  

Erie  90,144  54  

Essex  1,618  3  

Franklin  2,570  0  

Fulton  4,448  1  

Genesee  5,452  2  

Greene  3,448  13  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,234  0  

Jefferson  6,226  4  

Lewis  2,831  2  

Livingston  4,549  1  

Madison  4,599  2  

Monroe  69,566  32  

Montgomery  4,276  4  

Nassau  185,692  167  

Niagara  20,159  5  

NYC  951,269  1,056  

Oneida  22,761  7  

Onondaga  39,271  18  

Ontario  7,457  7  

Orange  48,733  28  

Orleans  3,138  2  

Oswego  7,672  2  

Otsego  3,477  1  

Putnam  10,677  10  

Rensselaer  11,329  9  

Rockland  47,288  19  

Saratoga  15,543  19  

Schenectady  13,281  18  

Schoharie  1,719  0  

Schuyler  1,086  2  

Seneca  2,021  0  

St. Lawrence  6,708  12  

Steuben  6,998  3  

Suffolk  202,863  152  



 

 

Sullivan  6,728  0  

Tioga  3,858  1  

Tompkins  4,384  4  

Ulster  14,031  11  

Warren  3,733  4  

Washington  3,183  3  

Wayne  5,815  1  

Westchester  130,667  76  

Wyoming  3,614  2  

Yates  1,182  0  

  
. يأتي  43,043(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19( من سكان نيويورك بسبب مرض ) 1باألمس، ُتوفي شخص )

 التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:  
  

 الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة  

 حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة 

Erie  1  

  
  

المؤهلين للحصول على اللقاح جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة اآلن الستقبال سكان والية نيويورك 
يمكن للذين يفضلون تحديد موعد في موقع تلقيح جماعي تديره  دون تحديد موعد مسبق على أساس األولوية بأسبقية الحضور.

. يمكن لألشخاص أيًضا  -1VAX-4-NYS-833أو باالتصال على  ble AppAm I Eligi الوالية القيام بذلك على تطبيق
االتصال بإدارة الصحة أو الصيدلية أو الطبيب أو المستشفى المحلية لتحديد المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو  

 للعثور على معلومات حول مواعيد اللقاحات في المواقع القريبة منهم.  vaccines.gov زيارة
  

يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 19,697من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  22,878باألمس، تلقى 
 الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:  

  

 األشخاص الذين أكملوا سلسلة اللقاح  ة لقاح واحدة على األقل  عدد الذين تلقوا جرع  

  التراكمي اإلجمالي المنطقة 
الـ   زيادة الحاالت خالل

 الماضيةساعة   24
 اإلجمالي
  التراكمي

الـ   زيادة الحاالت خالل
  الماضيةساعة   24

Capital Region  681,523  911  637,024  686  

Central New York  539,101  554  507,890  463  

Finger Lakes  692,062  850  655,679  738  

Long Island  1,578,090  3,640  1,439,912  2,725  

Mid-Hudson  1,267,227  2,503  1,150,138  1,860  

Mohawk Valley  267,096  373  250,725  278  

New York City  5,547,997  12,246  5,059,006  11,042  

North Country  249,919  252  229,510  247  

Southern Tier  353,745  522  332,013  412  

Western New 
York  

753,645  1,027  698,241  1,246  

  19,697  10,960,138  22,878  11,930,405 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-19إعطاء لقاح مرض )وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التلقيح اإلبالغ عن جميع بيانات 

ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يومًيا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية.   24
غ عنها  اختالًفا طفيًفا عن البيانات الُمبل CIRو  NYSIISتختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من 

 فيدرالًيا، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدرالًيا 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 |  
 

 إلغاء االشتراك 
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