
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  4/8/2021  للنشر فوًرا:

 

 

 (  COVID-19يطلع الحاكم كومو سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الوالية في أثناء جائحة )
  

  42,973ساعة الماضية بلغ  24إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ  
  

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

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

  
بعد أن    - COVID"ال يمكننا العودة للوراء إلى نقطة البداية وقت ظهور جائحة الوباء العالمي   وقد صرح الحاكم كومو بأنه

"إذا لم تحصل على اللقاح  أصبح اللقاح متاًحا ومثبت الفاعلية الطبية، فال يوجد سبب كافي يدفعنا لالضطرار للقيام بهذا،"
 بالفعل، عليك القيام بهذا. فهو آمن، ومجاني، ومتوافر الحصول عليه بكل سهولة."  

  
  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

  
  121,015  - ختبارات المبلغ عنهانتائج اال·      
  3,115  - إجمالي حاالت اإلصابة·      
 % 2.57  - نسبة حاالت اإلصابة·      

 %  2.70 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار      ·
 (  50)+ 902 - المرضى بالمستشفيات·      
  171  - المرضى المحجوزون حديثًا·      
 (  14)+ 186  - المرضى في وحدة العناية المركزة·      

 (  1-) 61  - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس       ·
 (  122)+ 185, 187  - إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى·      

  7 - الوفيات·      
   43,105 - إجمالي الوفيات·      
  22,399,586  - المعطاة  إجمالي جرعات اللقاح·      
  42,973 - ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ ·      
  289,875 - أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ ·      
 %  72.9  - لعاًما فأكثر وتلقوا جرعة لقاح واحدة على األق 18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم ·      
 % 67.1 - عاًما فأكثر وأكملوا جرعات اللقاح 18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم ·      
عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفًقا لمراكز  18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  ·    

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

 %  68.8  - األمراض والوقاية منها(
 %  61.0 - نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل·      
 % 55.9 - سكان والية نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح نسبة إجمالي·      
نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفًقا لمراكز السيطرة على األمراض ·      

 %  63.4  - والوقاية منها(

 %  57.3 - 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:   7نسبة نتائج االختبارات اإليجابية لكل منطقة على مدار  متوسط  

  

  2021أغسطس,   3الثالثاء،    2021أغسطس  2االثنين،    2021أغسطس  1األحد،  المنطقة  

Capital Region  3.57%  3.89%  3.86%  

Central New York  2.83%  3.11%  3.27%  

Finger Lakes  2.50%  2.53%  2.66%  

Long Island  3.03%  3.24%  3.35%  

Mid-Hudson  2.34%  2.40%  2.60%  

Mohawk Valley  2.57%  2.90%  3.20%  

New York City  2.36%  2.45%  2.44%  

North Country  1.98%  2.31%  2.39%  

Southern Tier  2.13%  2.32%  2.42%  

Western New York  3.19%  3.33%  3.29%  

  %2.70  %2.65  %2.53  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:  
  

  2021أغسطس,   3الثالثاء،    2021أغسطس  2االثنين،    2021أغسطس  1األحد،  الحي في مدينة نيويورك 

Bronx  2.41%  2.59%  2.52%  

Kings  2.45%  2.49%  2.54%  

New York  1.98%  2.06%  2.00%  

Queens  2.31%  2.43%  2.46%  

Richmond  3.37%  3.45%  3.45%  

  
( ليصل إجمالي عدد  COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض )  3,115باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة  

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخًصا. 2,144,333المصابين إلى 
   

 حاالت اإلصابة الجديدة  إجمالي حاالت اإلصابة  المقاطعة  

Albany  25,200  44  

Allegany  3,585  3  

Broome  18,882  32  

Cattaraugus  5,812  4  

Cayuga  6,442  7  

Chautauqua  9,032  8  

Chemung  7,872  16  

Chenango  3,578  6  

Clinton  4,893  2  

Columbia  4,156  4  

Cortland  3,981  1  

Delaware  2,448  5  



 

 

Dutchess  30,028  52  

Erie  91,003  84  

Essex  1,637  1  

Franklin  2,580  1  

Fulton  4,482  3  

Genesee  5,464  3  

Greene  3,481  6  

Hamilton  319  1  

Herkimer  5,283  10  

Jefferson  6,296  10  

Lewis  2,860  12  

Livingston  4,574  5  

Madison  4,627  8  

Monroe  70,214  80  

Montgomery  4,311  2  

Nassau  188,329  279  

Niagara  20,337  22  

NYC  966,340  1,589  

Oneida  22,908  22  

Onondaga  39,738  66  

Ontario  7,537  3  

Orange  49,246  65  

Orleans  3,148  2  

Oswego  7,745  11  

Otsego  3,516  3  

Putnam  10,792  9  

Rensselaer  11,506  12  

Rockland  47,648  52  

Saratoga  15,880  38  

Schenectady  13,449  17  

Schoharie  1,747  4  

Schuyler  1,090  0  

Seneca  2,046  3  

St. Lawrence  6,770  3  

Steuben  7,031  4  

Suffolk  205,380  284  

Sullivan  6,827  15  

Tioga  3,883  0  

Tompkins  4,488  19  

Ulster  14,202  16  

Warren  3,793  12  



 

 

Washington  3,226  3  

Wayne  5,880  12  

Westchester  131,996  139  

Wyoming  3,632  1  

Yates  1,183  0  

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

 شخص. يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:    43,105إلى 
  

 الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة 

 حاالت الوفاة الجديدة  المقاطعة  

Manhattan  1  

Oneida  1  

Orange  1  

Queens  1  

Tompkins  1  

Warren  1  

Westchester  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   دون تحديد موعد مسبق على أساس األولوية بأسبقية الحضور.
. يمكن  VAX-4-NYS-833-1أو باالتصال على   Am I Eligible App تديره الوالية القيام بذلك على تطبيق

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

  
يأتي التوزيع   منهم سلسلة لقاحهم. 16,067من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل   29,196باألمس، تلقى  

 قوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:  الجغرافي لسكان نيويورك الذين تل
  

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

 المنطقة  
 المجموع 
  التراكمي

الـ  زيادة الحاالت خالل
  الماضيةساعة   24

 المجموع 
  التراكمي

الـ  زيادة الحاالت خالل
      الماضيةساعة   24

Capital Region  692,776  1,353  644,111  651      

Central New York  546,049  868  512,644  444      

Finger Lakes  702,486  1,222  662,870  645      

Long Island  1,622,586  4,652  1,468,937  2,764      

Mid-Hudson  1,296,384  3,393  1,169,142  2,020      

Mohawk Valley  271,148  555  253,112  252      

New York City  5,693,643  14,718  5,165,071  8,003      

North Country  252,808  299  231,341  150      

Southern Tier  360,834  635  337,230  338      

Western New York  766,070  1,501  710,865  800      

      16,067  11,155,323  29,196  12,204,784 على مستوى الوالية  

  

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


 

 

إلطالع سكان   ((COVID-19)لوحة تتبع لقاح مرض ) Tracker Dashboard Vaccine 19-COVID تتوفر
(. تطلب وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التلقيح COVID-19نيويورك على مستجدات توزيع لقاح مرض )

ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح  24( في غضون  COVID-19الغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )اإلب
الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية. تختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة  

عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات    اختالفًا طفيفًا 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
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 إلغاء االشتراك
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