
 

 

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

 
 

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

 ساعة الماضية     24جرعة لقاح خالل الـ  42,973تم إعطاء 
  

 حالة    11( 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 )

  
"عودتنا من جديد دليل على صمودنا ولكن الحقيقة أن متحور الدلتا ال يزال يشكل تهديًدا كبيًرا خاصة  وقال الحاكم كومو:

( هي أن  COVID"إن أفضل طريقة لحماية أنفسنا والتقدم الذي أحرزناه ضد ) لألشخاص الذين ال يزالوا لم يتلقوا اللقاح." 
ال بحاجة إلى الحصول على جرعتك، يمكنك القيام بذلك في أي موقع  يتلقى الجميع اللقاح في أسرع وقت ممكن. إذا كنت ال تز

 بدون رسوم ودون أسئلة مطروحة."    -من مواقع التطعيم في الوالية 
    

 بيانات اليوم ملخصة بإيجاز أدناه:   
  

    113,265 -  نتائج االختبار المبلغ عنها ·  
    3,467 - إجمالي حاالت اإلصابة ·  
 %   3.06 - نسبة حاالت اإلصابة ·  
 %   2.91 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار  ·  
 (   41)+ 1,162 - المرضى بالمستشفيات ·  
    201 - المرضى المحجوزون حديثًا ·  
 (   7)+ 239 - المرضى في وحدة العناية المركزة ·  
 (   5)+ 88 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس ·  
 (   164)+ 187,716 - إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى ·  
   11 - الوفيات ·  
   43,139 - إجمالي الوفيات ·  
   22,591,466 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة ·  
    42,973 -  ساعة الماضية 24ل الـ إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خال ·  
   295,782 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  ·  
 %   73.6 - عاًما فأكثر وتلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  ·  
 %  67.5 - اًما فأكثر وأكملوا جرعات اللقاحع 18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  ·  
عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا   18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  ·  

 %  76.4 - لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(
كثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا لمراكز السيطرة  عاًما فأ 18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  ·  

 %  69.2  - على األمراض والوقاية منها(
 %   61.7 - نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل ·  
 %  56.3 - نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح ·  



 

 

سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض نسبة إجمالي  ·  
 %  64.1 - والوقاية منها(

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

  
  

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

 المنطقة 
أغسطس   5الخميس، 

2021   
أغسطس    6الجمعة، 
2021   

أغسطس   7السبت، 
2021   

Capital Region  3.94%  4.18%  4.26%  

Central New York  3.56%  3.64%  3.89%  

Finger Lakes  3.10%  3.29%  3.54%  

Long Island  3.36%  3.50%  3.58%  

Mid-Hudson  2.84%  2.88%  2.88%  

Mohawk Valley  3.04%  3.15%  3.35%  

New York City  2.52%  2.55%  2.58%  

North Country  2.52%  2.86%  3.00%  

Southern Tier  2.27%  2.56%  2.79%  

Western New York  3.07%  3.10%  3.06%  

  %2.91  %2.86  %2.79 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  

أغسطس   5الخميس، 
2021   

أغسطس    6الجمعة، 
2021   

أغسطس   7السبت، 
2021   

Bronx  2.68%  2.65%  2.63%  

Kings  2.55%  2.59%  2.63%  

New York  2.12%  2.15%  2.16%  

Queens  2.53%  2.57%  2.62%  

Richmond  3.56%  3.52%  3.57%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخص من سكان نيويورك بمرض ) 3,467باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:    شخص. 2,159,529 ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
   

 المقاطعة 
إجمالي حاالت 

 اإلصابة  
حاالت اإلصابة 

 الجديدة  

Albany  25,410  34  

Allegany  3,597  1  

Broome  18,994  31  



 

 

Cattaraugus  5,834  4  

Cayuga  6,498  24  

Chautauqua  9,082  11  

Chemung  7,906  8  

Chenango  3,607  8  

Clinton  4,916  5  

Columbia  4,168  1  

Cortland  4,005  6  

Delaware  2,476  10  

Dutchess  30,271  38  

Erie  91,409  105  

Essex  1,650  1  

Franklin  2,602  7  

Fulton  4,505  5  

Genesee  5,480  5  

Greene  3,501  1  

Hamilton  327  0  

Herkimer  5,326  12  

Jefferson  6,324  5  

Lewis  2,871  4  

Livingston  4,583  2  

Madison  4,652  3  

Monroe  70,680  123  

Montgomery  4,344  9  

Nassau  189,700  344  

Niagara  20,426  25  

NYC  973,868  1,694  

Oneida  23,012  23  

Onondaga  40,030  66  

Ontario  7,570  14  

Orange  49,652  95  

Orleans  3,168  3  

Oswego  7,819  19  

Otsego  3,557  19  

Putnam  10,858  16  

Rensselaer  11,625  21  

Rockland  47,914  45  

Saratoga  16,066  42  



 

 

Schenectady  13,567  24  

Schoharie  1,768  7  

Schuyler  1,094  1  

Seneca  2,063  2  

St. Lawrence  6,817  14  

Steuben  7,045  2  

Suffolk  206,706  304  

Sullivan  6,894  21  

Tioga  3,918  6  

Tompkins  4,533  14  

Ulster  14,316  23  

Warren  3,850  9  

Washington  3,262  8  

Wayne  5,932  5  

Westchester  132,653  134  

Wyoming  3,637  2  

Yates  1,191  2  

  
. يأتي  43,139(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بسبب مرض ) 11باألمس، تُوفي 

 التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:   
  

 الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة  

 حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة 

Dutchess  1  

Erie  1  

Kings  2  

Manhattan  1  

Nassau  1  

Queens  3  

Suffolk  1  

Washington  1  

  

جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة اآلن الستقبال سكان والية نيويورك المؤهلين للحصول على اللقاح دون 
يمكن لألشخاص الذين يفضلون تحديد موعد في أحد مواقع التطعيم  تحديد موعد مسبق على أساس األولوية بأسبقية الحضور.

.  VAX-4-NYS-833-1أو من خالل االتصال بالرقم  Am I Eligible App م بذلك علىالجماعي التي تديرها الوالية القيا 
ن  يمكن لألشخاص أيًضا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية التي يتعاملون معها أو الطبيب الخاص بهم أو المستشفى التابعي 

للعثور على معلومات حول مواعيد اللقاحات في المواقع  vaccines.gov له لتحديد المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة
 القريبة منهم.  

  

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=XZYYO83TkekCrzYj4o2wWUYL830c5RYgExCYoNHrRXvnjRExgFrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1vdU5hdlZ6SW93UlB1VWtBb0NuMFd5UFBBU0xCS1ptcnhtNE9ma0djWVQ4bjJ4MHV5Vm5aQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxU1pFcEpiMjAxUTBSV1RHNWZMVUkzYzJOTk9HMDFZVXh1UlUxTFJGWk9iak5MY1RSemRqUlhTazFETW05VGMybDJNVzVhUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESkdkRXhYYTNSYVYzaHdXakpzYVdKSFZYVlpNamt5WVZkUmVFOVlXbWhaTWs1d1ltMVZkV0ZIVm1oaVNGSnZURzAxTlV4dFpIWmthVGhxV0RKS2MxbFhOWEku#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=IEEoRan_-wpIMm9d18JeZmwGvJcNXpxa1w46TZ7imX7njRExgFrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1JTkFYV3FFMUVreWxMNzdKU2REOU9EQzBiYWF5VHNCTnhoUFk3U3ZXd2hFbjJ4MHV5Vm5aQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmowNVdHRlhNbXAxUTJOd1JsUm9kRUpMTFdoTVQwNXFNWGh6YkU1VVpIZFhiM1F4ZGxVd1NGazVOM1IxTW05VGMybDJNVzVhUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRETmtNMlI1TlRKWlYwNXFZVmMxYkdONU5XNWlNMWwy#_blank


 

 

يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 15,601من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  29,259باألمس، تلقى 
 وا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:   الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلق

  

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

 المنطقة 
 المجموع   

  التراكمي
 24 الـ زيادة الحاالت خالل

  الماضية ساعة
 المجموع   

  التراكمي
 24 الـ زيادة الحاالت خالل

  الماضية ساعة

Capital Region  697,151  769  646,482  423  

Central New 
York  

549,180  528  514,328  307  

Finger Lakes  706,966  771  665,511  476  

Long Island  1,641,668  4,125  1,479,680  2,561  

Mid-Hudson  1,309,080  2,471  1,176,019  1,388  

Mohawk 
Valley  

272,718  299  253,940  151  

New York City  5,769,946  18,976  5,206,529  9,418  

North Country  254,066  211  232,065  114  

Southern Tier  362,996  300  338,633  188  

Western New 
York  

770,670  809  714,034  575  

  15,601  11,227,221  29,259  12,334,441 على مستوى الوالية  

          

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-19ن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )اإلبالغ ع
الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية. تختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة 

تشمل الجرعات المقدمة  اختالفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي   CIRو  NYSIISالصحة بوالية نيويورك من 
  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 |  
 

 إلغاء االشتراك 
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