
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   9/8/2021 للنشر فوًرا:

 

 

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

 ساعة الماضية   24جرعة لقاح خالل الـ  31,562تم إعطاء 
  

 حالة  12( 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 )

  
( ينتشر عبر واليتنا وسيتطلب األمر تضافر جهود سكان نيويورك للحصول COVID-19"إن مرض ) وقال الحاكم كومو:

"إن متحور الدلتا يهدد بإعاقة قدرتنا على إعادة بناء وإحياء نيويورك للمستقبل   على اللقاح وهزيمة هذا الفيروس لألبد." 
كنه الحصول على  (. لكل شخص يمCOVIDوالحصول على الجرعات في األذرع هي أضمن وسيلة للخروج من أزمة )

 فنحن لدينا لقاحات متوفرة ومواقع مفتوحة اليوم لذا احصل عليه في أسرع وقت ممكن."  —اللقاح ولم يحصل عليه بعد
 

 تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه: 
  

   108,965 - نتائج االختبار المبلغ عنها •
   3,615 - إجمالي حاالت اإلصابة •
 % 3.32 - نسبة الحاالت اإليجابية •
 %  2.96 - أيام 7نسبة متوسط الحاالت اإليجايبة لفترة  •
 (  63)+ 1,225 - المرضى بالمستشفيات •
   173 - المرضى المحجوزون حديثًا •
 (  7)+ 246 - المرضى في وحدة العناية المركزة •
 ( 7)+ 95 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة التنفس •
 (  113)+ 187,829 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •
  12 - الوفيات •
   43,151 - إجمالي الوفيات •
   22,623,028 -   إجمالي جرعات اللقاح المعطاة •
   31,562 - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
   298,217 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

 %  73.7 - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •

 %  67.6 - عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح 18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •
عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا  18نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  نسبة سكان •

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

 %  69.3  - ا(على األمراض والوقاية منه
 %  61.8 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •
 % 56.3 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح •



 

 

نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز السيطرة على  •
 %  64.3 - األمراض والوقاية منها(

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

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

 المنطقة 
أغسطس    6الجمعة، 

2021   
أغسطس   7السبت، 

2021   
أغسطس   8األحد، 

2021   

Capital 
Region  

4.18%  4.26%  4.37%  

Central New 
York  

3.64%  3.89%  3.93%  

Finger 
Lakes  

3.29%  3.54%  3.73%  

Long Island  3.50%  3.58%  3.59%  

Mid-Hudson  2.88%  2.88%  2.98%  

Mohawk 
Valley  

3.15%  3.35%  3.53%  

New York 
City  

2.55%  2.58%  2.61%  

North 
Country  

2.86%  3.00%  2.99%  

Southern 
Tier  

2.56%  2.79%  2.99%  

Western 
New York  

3.10%  3.06%  3.14%  

على مستوى  
  الوالية

2.86%  2.91%  2.96%  

  
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    6الجمعة، 
2021   

أغسطس   7السبت، 
2021   

أغسطس   8األحد، 
2021   

Bronx  2.65%  2.63%  2.70%  

Kings  2.59%  2.63%  2.68%  

New York  2.15%  2.16%  2.17%  

Queens  2.57%  2.62%  2.63%  

Richmond  3.52%  3.57%  3.62%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخص من سكان نيويورك بمرض ) 3,615باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخص. 2,163,144ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
   



 

 

 حاالت اإلصابة الجديدة   إجمالي حاالت اإلصابة   المقاطعة 

Albany  25,468  58  

Allegany  3,598  1  

Broome  19,020  26  

Cattaraugus  5,836  2  

Cayuga  6,505  7  

Chautauqua  9,097  15  

Chemung  7,912  6  

Chenango  3,621  14  

Clinton  4,920  4  

Columbia  4,170  2  

Cortland  4,013  8  

Delaware  2,481  5  

Dutchess  30,328  57  

Erie  91,476  67  

Essex  1,651  1  

Franklin  2,606  4  

Fulton  4,512  7  

Genesee  5,481  1  

Greene  3,508  7  

Hamilton  328  1  

Herkimer  5,330  4  

Jefferson  6,325  1  

Lewis  2,873  2  

Livingston  4,584  1  

Madison  4,658  6  

Monroe  70,786  106  

Montgomery  4,348  4  

Nassau  190,038  338  

Niagara  20,436  10  

NYC  975,802  1,934  

Oneida  23,044  32  

Onondaga  40,076  46  

Ontario  7,576  6  

Orange  49,747  95  

Orleans  3,170  2  

Oswego  7,831  12  

Otsego  3,562  5  

Putnam  10,868  10  

Rensselaer  11,639  14  

Rockland  47,974  60  



 

 

Saratoga  16,100  34  

Schenectady  13,587  20  

Schoharie  1,772  4  

Schuyler  1,095  1  

Seneca  2,064  1  

St. Lawrence  6,824  7  

Steuben  7,046  1  

Suffolk  207,046  340  

Sullivan  6,900  6  

Tioga  3,921  3  

Tompkins  4,542  9  

Ulster  14,330  14  

Warren  3,854  4  

Washington  3,266  4  

Wayne  5,944  12  

Westchester  132,821  168  

Wyoming  3,638  1  

Yates  1,196  5  

  
. يأتي  43,151(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بسبب مرض ) 12باألمس، تُوفي 

 التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:  
  

 حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة 

Bronx  2  

Chautauqua  1  

Chenango  1  

Erie  2  

Greene  1  

Kings  1  

Manhattan  2  

Queens  1  

Suffolk  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 حات، أو زيارةاللقا

  
يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 10,769من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  21,797باألمس، تلقى 

 ي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي:  الجغراف
  

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 
 المجموع  
  التراكمي

الـ زيادة الحاالت خالل 

  الماضية ساعة 24
 المجموع  
  التراكمي

الـ زيادة الحاالت خالل 

  الماضية ساعة 24

Capital 
Region  

697,709  558  646,825  343  

Central New 
York  

549,570  390  514,526  198  

Finger Lakes  707,566  600  665,923  412  

Long Island  1,644,870  3,202  1,481,392  1,712  

Mid-Hudson  1,311,050  1,970  1,176,991  972  

Mohawk 
Valley  

272,947  229  254,058  118  

New York 
City  

5,783,862  13,916  5,213,001  6,472  

North 
Country  

254,180  114  232,127  62  

Southern Tier  363,242  246  338,750  117  

Western New 
York  

771,242  572  714,397  363  

  10,769  11,237,990  21,797  12,356,238 على مستوى الوالية  

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

التلقيح (. تطلب وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت COVID-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 
الفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات  اخت  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 |  
 

 إلغاء االشتراك 
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