
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   28/7/2021 للنشر فوًرا:

 

 

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

 ساعة الماضية   24جرعة لقاح خالل الـ  26,063تم إعطاء 
  

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

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

يمكن أن تلمس وجوده في األعداد التي يتم تسجيلها  -"ال يوجد شك بأن متحور دلتا أصبح حقيقة موجودة  قال الحاكم كومو:
وأضاف، "اللقاح هو السالح الذي سيفوز في الحرب ضد   ننا مررنا بهذا من قبل ونعرف كيف نسيطر على الوضع".لك -

(، ولزيادة معدالت إعطاء اللقاحات وتوفير الحماية لسكان نيويورك من متحور دلتا، نطلب اآلن من جميع  COVIDمرض )
رضى مباشرةً في مستشفيات الوالية تلقي اللقاح في يوم عيد  العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع الم

العمال. كما سيتعين على جميع العاملين في الوالية تلقي اللقاح وسيتعين على هؤالء الذين لم يتلقوا اللقاح إجراء اختبار 
ا خطوة واحدة ( أسبوعيًا. فهو لقاح ذكي، وآمن، وفي مصلحة الجميع وسيقربنCOVID-19الكشف عن اإلصابة بمرض )

 من التغلب على هذا الوحش نهائيًا". 
 

 تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه: 
  

   98,944 - نتائج االختبار المبلغ عنها •
   2,203 - إجمالي الحاالت اإليجابية •
 % 2.23 - نسبة حاالت اإلصابة •
 %  2.04 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار  •
 (  6)+ 591 - بالمستشفياتعدد المرضى  •
   111 - المرضى المحجوزون حديثًا •
 (  8)+ 126 - المرضى في وحدة العناية المركزة •
 ( 5)+ 50 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة التنفس •
 ( 9)+ 186,488 - إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى •
   7 - الوفيات •
   43,068 - إجمالي الوفيات •
   22,109,711 -   جمالي جرعات اللقاح المعطاةإ •
   26,063 - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
   228,019 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
  - عاًما فأكثر وتلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

72.0  % 
 %  66.5 - عاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح 18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •
عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

 %  74.8 -لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها( 



 

 

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

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

 %  62.6 - األمراض والوقاية منها(
نسبة إجمالي سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية   •

 %  56.7 - منها(

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

  

 المنطقة 
يوليو  24السبت، 

2021   
يوليو   25األحد، 

2021   
يوليو،   26اإلثنين، 

2021   

Capital Region  2.47%  2.61%  2.86%  

Central New York  1.50%  1.61%  1.84%  

Finger Lakes  1.90%  2.06%  2.15%  

Long Island  2.27%  2.36%  2.42%  

Mid-Hudson  1.58%  1.74%  1.72%  

Mohawk Valley  1.24%  1.23%  1.24%  

New York City  1.84%  1.92%  1.99%  

North Country  1.42%  1.45%  1.73%  

Southern Tier  1.26%  1.33%  1.41%  

Western New 
York  

2.18%  2.25%  2.40%  

  %2.04  %1.97  %1.88  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:  
  

الحي في مدينة  
 نيويورك  

يوليو  24السبت، 
2021   

يوليو   25األحد، 
2021   

يوليو،   26اإلثنين، 
2021   

Bronx  1.71%  1.79%  1.88%  

Kings  1.97%  2.04%  2.09%  

New York  1.67%  1.74%  1.81%  

Queens  1.76%  1.81%  1.88%  

Richmond  2.50%  2.71%  2.82%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 2,203باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخًصا. 2,125,333ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
  

 حاالت اإلصابة الجديدة   إجمالي حاالت اإلصابة   المقاطعة 

Albany  24,965  22  

Allegany  3,576  0  



 

 

Broome  18,769  5  

Cattaraugus  5,773  6  

Cayuga  6,411  8  

Chautauqua  9,000  3  

Chemung  7,835  1  

Chenango  3,538  2  

Clinton  4,873  3  

Columbia  4,120  2  

Cortland  3,961  3  

Delaware  2,419  4  

Dutchess  29,791  20  

Erie  90,415  68  

Essex  1,628  3  

Franklin  2,573  1  

Fulton  4,453  0  

Genesee  5,453  0  

Greene  3,466  5  

Hamilton  318  2  

Herkimer  5,246  4  

Jefferson  6,247  6  

Lewis  2,833  1  

Livingston  4,553  0  

Madison  4,604  1  

Monroe  69,782  43  

Montgomery  4,285  4  

Nassau  186,556  185  

Niagara  20,209  10  

NYC  956,350  1,258  

Oneida  22,788  3  

Onondaga  39,383  35  

Ontario  7,494  10  

Orange  48,900  45  

Orleans  3,142  0  

Oswego  7,688  5  

Otsego  3,484  2  

Putnam  10,712  7  

Rensselaer  11,390  20  

Rockland  47,409  23  

Saratoga  15,651  30  

Schenectady  13,327  18  



 

 

Schoharie  1,725  3  

Schuyler  1,089  1  

Seneca  2,027  1  

St. Lawrence  6,734  3  

Steuben  7,005  2  

Suffolk  203,634  187  

Sullivan  6,752  8  

Tioga  3,866  4  

Tompkins  4,408  12  

Ulster  14,084  10  

Warren  3,752  7  

Washington  3,194  4  

Wayne  5,841  9  

Westchester  131,050  82  

Wyoming  3,620  2  

Yates  1,182  0  

  
حالة   43,068(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19أشخاص من سكان نيويورك بسبب مرض ) 7باألمس، تُوفي 

 وفاة. يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي: 
  

 حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة 

New York  1  

Oneida  1  

Richmond  1  

Schenectady  1  

Suffolk  2  

Westchester  1  

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

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 App الوالية القيام بذلك على

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

  
ي التوزيع يأت منهم سلسلة لقاحهم. 13,075من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  14,263باألمس، تلقى 

 الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:  
  

 األشخاص الذين أكملوا سلسلة اللقاح  عدد الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل    

 المنطقة 
 24الـ  زيادة الحاالت خالل المجموع  

 ساعة الماضية  

 24الـ  زيادة الحاالت خالل المجموع  
 التراكمي   التراكمي   ساعة الماضية  

Capital Region  685,738  1,057  639,997  807  

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


 

 

Central New 
York  

541,610  714  509,763  534  

Finger Lakes  695,975  1,145  658,590  1,141  

Long Island  1,595,535  4,739  1,452,044  3,022  

Mid-Hudson  1,278,285  3,137  1,157,523  2,202  

Mohawk 
Valley  

268,632  459  251,623  269  

New York City  5,589,405  353  5,093,148  250  

North Country  250,975  275  230,224  211  

Southern Tier  357,642  459  335,264  324  

Western New 
York  

758,881  1,925  705,701  4,315  

  13,075  11,033,877  14,263  12,022,678 على مستوى الوالية  

  
إلطالع سكان   ((COVID-19)لوحة تتبع لقاح مرض ) Tracker Dashboard Vaccine 19-COVID تتوفر

التلقيح  (. تطلب وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآتCOVID-19نيويورك على مستجدات توزيع لقاح مرض )
ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح  24( في غضون  COVID-19اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )

الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية. تختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة 
تالفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات  اخ  CIRو  NYSIISالصحة بوالية نيويورك من 

 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
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