
 
 
 

 الحاكم أندرو م. كومو  25/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

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

  ساعة الماضية 24جرعة لقاح خالل الـ  34,123تم إعطاء 
   

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

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

( في االنتشار في والية نيويورك، والمتغيرات الجديدة مدعاة للقلق، لذلك  COVID-19"يستمر مرض )قال الحاكم كومو: 
"اللقاح متاح مجانًا في مجموعة   من الضروري للغاية على كل سكان نيويورك الذين لم يتلقوا اللقاح بعد أن يتلقوه على الفور."

الحصول على اللقاح يحافظ على صحة وأمان  واسعة من المواقع على نطاق الوالية، ويمكنك الحصول عليه اليوم دون موعد. 
 عائلتك ومجتمعك، لذا عليك بأخذ الجرعة اليوم!"  

    
  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

   

  88,877 - نتائج االختبار المبلغ عنها •
  1,982 - إجمالي حاالت اإلصابة  •
  %2.23 - نسبة حاالت اإلصابة •
  %1.76 - أيام  7متوسط نسبة حاالت اإلصابة لـ  •
  (11)+ 505 - المرضى بالمستشفيات  •
  94 - المرضى المحجوزون حديثًا  •
  120( 2)+ -المرضى في وحدة العناية المركزة  •
  (4+-) 38 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس •
  186,291( 75)+ - إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى •
  7 - الوفيات •
  43,055 - لي الوفياتإجما •
  22,032,734 - إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة •
  34,123 - ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ  •
  242,929 - أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ  •

  %71.7 - تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقلعاًما فأكثر مَمن  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

  %66.3 - عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح 18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •

عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل   18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %74.5 -)وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها( 

عاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا لمراكز   18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %67.9 - ض والوقاية منها(السيطرة على األمرا

  %59.9 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •



  %55.1 - نسبة إجمالي سكان نيويورك مَمن أكملوا سلسلة اللقاح •
نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز السيطرة على   •

  %62.3 - ية منها(األمراض والوقا
نسبة إجمالي سكان نيويورك مَمن أكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية   •

  %56.5 - منها(

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

   

  المنطقة
يوليو  22الخميس، 

2021  
يوليو  23الجمعة، 

2021  
يوليو  24السبت، 

2021  

Capital 
Region  

2.24%  2.34%  2.44%  

Central New 
York  

1.25%  1.39%  1.46%  

Finger Lakes  1.36%  1.47%  1.78%  

Long Island  1.97%  2.08%  2.23%  

Mid-Hudson  1.21%  1.29%  1.40%  

Mohawk 
Valley  

1.11%  1.08%  1.11%  

New York 
City  

1.58%  1.64%  1.71%  

North 
Country  

1.14%  1.19%  1.37%  

Southern Tier  0.95%  1.08%  1.28%  

Western New 
York  

1.84%  1.99%  2.10%  

على مستوى 
  الوالية

1.58%  1.66%  1.76%  

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

  الماضية كما يلي:
   

الحي في مدينة  
  نيويورك

يوليو  22الخميس، 
2021  

يوليو  23الجمعة، 
2021  

يوليو  24السبت، 
2021  

Bronx  1.56%  1.64%  1.73%  

Kings  1.57%  1.58%  1.67%  

New York  1.49%  1.57%  1.60%  

Queens  1.53%  1.59%  1.69%  

Richmond  2.33%  1.64%  2.42%  

   
( في والية نيويورك  COVID-19شخص من سكان نيويورك بمرض ) 1,982باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخص. 2,120,155ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
    



  حاالت اإلصابة الجديدة  إجمالي حاالت اإلصابة   المقاطعة

Albany  24,917  24  

Allegany  3,576  0  

Broome  18,751  7  

Cattaraugus  5,766  1  

Cayuga  6,395  9  

Chautauqua  8,990  0  

Chemung  7,832  6  

Chenango  3,531  4  

Clinton  4,868  0  

Columbia  4,113  4  

Cortland  3,957  2  

Delaware  2,412  0  

Dutchess  29,748  20  

Erie  90,249  64  

Essex  1,621  1  

Franklin  2,570  0  

Fulton  4,450  1  

Genesee  5,453  1  

Greene  3,453  1  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,238  3  

Jefferson  6,232  6  

Lewis  2,831  0  

Livingston  4,550  0  

Madison  4,601  2  

Monroe  69,659  60  

Montgomery  4,278  2  

Nassau  186,086  220  

Niagara  20,185  17  

NYC  953,445  1,070  

Oneida  22,770  5  

Onondaga  39,310  30  

Ontario  7,478  16  

Orange  48,806  38  

Orleans  3,141  2  

Oswego  7,680  5  

Otsego  3,478  1  

Putnam  10,693  11  

Rensselaer  11,347  14  

Rockland  47,326  19  



Saratoga  15,586  23  

Schenectady  13,299  8  

Schoharie  1,720  1  

Schuyler  1,088  2  

Seneca  2,022  1  

St. Lawrence  6,724  9  

Steuben  7,002  4  

Suffolk  203,186  159  

Sullivan  6,741  6  

Tioga  3,859  1  

Tompkins  4,393  2  

Ulster  14,055  12  

Warren  3,742  5  

Washington  3,187  0  

Wayne  5,825  7  

Westchester  130,826  74  

Wyoming  3,616  2  

Yates  1,182  0  

   
. يأتي  43,055(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19أشخاص من سكان نيويورك بسبب مرض ) 7باألمس، تُوفي 

  الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:التوزيع 
   

  حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة

Chautauqua  1  

Manhattan  1  

Niagara  1  

Queens  1  

Rensselaer  1  

Steuben  1  

Warren  1  

   
جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة الستقبال سكان نيويورك المؤهلين للتطعيم دون تحديد موعد مسبق  

يمكن لألشخاص الذين يفضلون تحديد موعد في أحد مواقع التطعيم الجماعي التي تديرها   على أساس األولوية لمن يأتي أوالً.
. يمكن لألشخاص  VAX-4-NYS-833-1أو من خالل االتصال بالرقم  Am I Eligible Appالوالية القيام بذلك على 

المستشفى التابعين له لتحديد  أيًضا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية التي يتعاملون معها أو الطبيب الخاص بهم أو 
للعثور على معلومات حول مواعيد اللقاحات في المواقع  vaccines.gov المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة

  القريبة منهم.
   

يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم.  15,769ألولى، وأكمل من سكان نيويورك جرعة اللقاح ا 19,871باألمس، تلقى 
  الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:

   

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


   
عدد الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على  

  األقل
  األشخاص الذين أكملوا سلسلة اللقاح

  المنطقة
الـ   خاللزيادة الحاالت    تراكمي

  الماضية ساعة  24

الـ   خاللزيادة الحاالت    تراكمي
  إجمالي  إجمالي  الماضية ساعة  24

Capital 
Region  

683,225  635  638,243  417  

Central New 
York  

540,134  446  508,729  305  

Finger Lakes  693,657  671  656,773  401  

Long Island  1,585,208  3,081  1,445,550  2,395  

Mid-Hudson  1,271,545  1,802  1,153,206  1,213  

Mohawk 
Valley  

267,716  241  251,087  121  

New York 
City  

5,572,984  11,707  5,081,069  10,136  

North 
Country  

250,341  144  229,764  95  

Southern 
Tier  

356,632  307  334,625  206  

Western New 
York  

755,717  837  699,728  480  

على مستوى  
  الوالية

11,977,159  19,871  10,998,774  15,769  

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

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

اختالفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها  CIRو  NYSIISتختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من 
  ا، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله.فيدراليً 

    
    

###  
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