
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   15/8/2021 للنشر فوًرا:

 
 

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

   41,823ساعة الماضية بلغ  24إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ 
  

 حالة  18( 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 )

  
ل تهديًدا لسكان نيويورك في جميع أنحاء الوالية، مما يعني أن COVID-19"ال يزال مرض ) قال الحاكم كومو، ( يشك ِّ

"وقد أثبت الماليين من  الحصول على اللقاح هو أفضل وسيلة للتغلب على هذه الجائحة نهائيًا والمضي قدًما نحو المستقبل" 
اللقاح، أنه آمن وفعال. وإذا لم تكن قد تلقيت اللقاح بعد، فأنا أحثك على القيام بذلك على الفور.   سكان نيويورك، الذين تلقوا

فاألماكن المناسبة متاحة بجميع أنحاء الوالية وتسمح لك بالدخول أو الحصول على مواعيد، كما أن اللقاحات متاحة لجميع 
 سكان نيويورك المؤهلين."  

  
 يجاز أدناه: تم تلخيص بيانات اليوم بإ

  
   154,566  -  نتائج االختبار المبلغ عنها ·   
   4,479  - إجمالي حاالت اإلصابة ·   
   %2.90  - نسبة حاالت اإلصابة ·   
   %3.06  - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار  ·   
   (4-) 1,650 - المرضى بالمستشفيات ·   
   273 - حديثًا المرضى المحجوزون  ·   
  (8+) 355 - المرضى في وحدة العناية المركزة ·    
  (6+) 138  - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس ·   
   (278+) 189,026  - إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى ·   
   18  - الوفيات ·   
   43,248  - إجمالي الوفيات ·   
   22,899,977  - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة ·   
   41,823  - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  ·   
   308,511  - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  ·   
   %74.6  - جرعة لقاح واحدة على األقلعاًما فأكثر وتلقوا  18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  ·   
   %68.2  - عاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح 18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  ·   
عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز   18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  ·   

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

   %69.8  - األمراض والوقاية منها(
   %62.6  - نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل ·   
   %56.9  - نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين أكملوا جرعات اللقاح ·   



 

 

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

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

 
 
 

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

   2021أغسطس   14السبت،    2021أغسطس  13الجمعة،    2021أغسطس   12الخميس،  المنطقة 

Capital Region  4.51%  4.47%  4.52%  

Central New York  4.19%  4.34%  4.49%  

Finger Lakes  4.25%  4.13%  4.07%  

Long Island  3.75%  3.69%  3.69%  

Mid-Hudson  3.10%  3.18%  3.25%  

Mohawk Valley  3.90%  3.97%  3.79%  

New York City  2.65%  2.64%  2.60%  

North Country  3.58%  3.80%  3.88%  

Southern Tier  3.78%  3.82%  3.65%  

Western New York  3.40%  3.22%  3.24%  

  %3.06  %3.09  %3.10 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   14السبت،    2021أغسطس  13الجمعة،    2021أغسطس   12الخميس،  الحي في مدينة نيويورك 

Bronx  2.97%  3.04%  3.12%  

Kings  2.59%  2.60%  2.57%  

New York  2.13%  2.10%  2.01%  

Queens  2.77%  2.75%  2.74%  

Richmond  3.66%  3.72%  3.71%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 4,479باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخًصا. 2,188,761ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
   

 حاالت اإلصابة الجديدة  إجمالي حاالت اإلصابة المقاطعة

Albany 25,808 67 

Allegany 3,622 1 

Broome 19,254 28 

Cattaraugus 5,893 8 

Cayuga 6,646 30 



 

 

Chautauqua 9,198 21 

Chemung 7,987 2 

Chenango 3,694 10 

Clinton 4,948 4 

Columbia 4,204 7 

Cortland 4,079 13 

Delaware 2,553 11 

Dutchess 30,806 93 

Erie 92,204 128 

Essex 1,685 6 

Franklin 2,653 9 

Fulton 4,571 8 

Genesee 5,520 7 

Greene 3,547 4 

Hamilton 335 0 

Herkimer 5,382 6 

Jefferson 6,382 7 

Lewis 2,906 4 

Livingston 4,617 10 

Madison 4,715 11 

Monroe 71,617 141 

Montgomery 4,409 12 

Nassau 192,254 379 

Niagara 20,575 23 

NYC 987,945 2,258 

Oneida 23,267 26 

Onondaga 40,621 101 

Ontario 7,662 13 

Orange 50,436 102 

Orleans 3,213 2 

Oswego 7,977 20 

Otsego 3,632 15 

Putnam 10,993 18 

Rensselaer 11,828 35 

Rockland 48,355 53 

Saratoga 16,408 49 

Schenectady 13,826 32 

Schoharie 1,809 3 

Schuyler 1,100 2 



 

 

Seneca 2,084 2 

St. Lawrence 6,964 20 

Steuben 7,108 12 

Suffolk 209,136 340 

Sullivan 7,001 12 

Tioga 3,968 2 

Tompkins 4,644 16 

Ulster 14,552 46 

Warren 3,952 17 

Washington 3,312 6 

Wayne 6,023 14 

Westchester 134,021 208 

Wyoming 3,651 2 

Yates 1,209 3 

  
. يأتي  43,248(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بسبب مرض ) 18تُوفي باألمس، 

 التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:  
  

 حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة 

Bronx  1  

Dutchess  3  

Erie  1  

Kings  3  

Manhattan  1  

Monroe  1  

Nassau  2  

Putnam  1  

Queens  3  

Saratoga  1  

Warren  1  

  
جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة اآلن الستقبال سكان والية نيويورك المؤهلين للحصول على اللقاح 

تحديد موعد في موقع تلقيح جماعي تديره يمكن للذين يفضلون  دون تحديد موعد مسبق على أساس األولوية بأسبقية الحضور.
. يمكن لألشخاص أيًضا  -1VAX-4-NYS-833أو باالتصال على  Am I Eligible App الوالية القيام بذلك على تطبيق
الصيدلية أو الطبيب أو المستشفى المحلية لتحديد المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو  االتصال بإدارة الصحة أو 

 للعثور على معلومات حول مواعيد اللقاحات في المواقع القريبة منهم.  vaccines.gov زيارة
  

يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 17,116قاح األولى، وأكمل من سكان نيويورك جرعة الل 26,040باألمس، 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  
 

 التراكمي المجموع  المنطقة 
الـ   زيادة الحاالت خالل

 ساعة الماضية   24
 التراكمي المجموع 

الـ   زيادة الحاالت خالل
 ساعة الماضية   24

Capital 
Region  

704,404  897  651,963  625  

Central New 
York  

553,722  486  517,565  390  

Finger Lakes  713,348  928  670,256  673  

Long Island  1,670,935  5,149  1,497,800  3,230  

Mid-Hudson  1,327,661  2,783  1,188,466  1,898  

Mohawk 
Valley  

275,281  317  255,741  218  

New York 
City  

5,890,155  13,891  5,272,411  8,882  

North 
Country  

255,893  224  233,346  114  

Southern 
Tier  

366,116  512  340,873  389  

Western 
New York  

777,238  853  719,138  697  

على مستوى 
  الوالية

12,534,753  26,040  11,347,559  17,116  

  
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-19بالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )اإل

الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية. تختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة 
ا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات المقدمة  اختالفًا طفيفً   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 |  
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