
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   8/21/2021 للنشر فوًرا:

 
 

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

 جرعة لقاح خالل األربع وعشرين ساعة الماضية  54,431ُأعطيت 
  

 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 )

  
قادًرا على فعله   COVID"ال يزال متحور دلتا يمثل تهديًدا خطيًرا للغاية، ونحن نعرف ما يمكن أن يكون   قال الحاكم كومو

"ال يمكننا ببساطة تحمل المخاطرة بكل التقدم الذي أحرزناه ضد هذا الفيروس. قدم   إذا كنا سنتركه يتفوق علينا في المراوغة".
وأفضل طريقة   -موظفونا في الخطوط األمامية وسكان نيويورك كل يوم تضحيات كبيرة للوصول بنا إلى ما نحن عليه اليوم 

فإنني أحثك على القيام بذلك بسرعة في  لتكريم ذلك هي تلقي المطعوم. إذا كنت ال تزال بحاجة إلى الحصول على جرعتك، 
 أحد مواقعنا العديدة عبر الوالية." 

  
  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

  

   169,716 - نتائج االختبار المبلغ عنها •
   4,990  -إجمالي حاالت اإلصابة  •
 % 2.94 - نسبة حاالت اإلصابة •
 %  3.12 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل  •
 (  44)+ 1,978 - المرضى بالمستشفيات •
   298  -المرضى المدخلون حديًثا  •
 (  6)+ 407 - المرضى في وحدة العناية المركزة •
   (10+) 184 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأنابيب تنفس •
 (  261)+ 190,381 - ىإجمالي الحاالت التي خرجت من المستشف •
  18 - الوفيات •
   43,355 - إجمالي الوفيات •
   23,187,384 -   إجمالي جرعات اللقاح المعطاة •
   54,431 -ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
   329,230 -أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

عاًما فأكثر وتلقوا جرعة لقاح واحدة   18الذين تبلغ أعمارهم النسبة المئوية لسكان نيويورك  •
 %  75.5 - على األقل

 %  68.8 - عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
 % 78.3 -لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(  )وفًقا

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



 

 

 %  63.5 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •
 % 57.4 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح

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

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

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

  

 المنطقة 
  18األربعاء، 
   2021أغسطس 

  19الخميس، 
   2021أغسطس 

  20الجمعة 
   2021أغسطس 

Capital 
Region  4.70%  4.39%  4.33%  

Central New 
York  4.67%  4.30%  4.46%  

Finger Lakes  4.07%  3.96%  4.00%  

Long Island  3.96%  4.07%  4.06%  

Mid-Hudson  3.36%  3.37%  3.40%  

Mohawk 
Valley  3.35%  3.47%  3.46%  

New York 
City  2.59%  2.57%  2.55%  

North Country  4.46%  4.38%  4.08%  

Southern Tier  3.86%  3.34%  3.17%  

Western New 
York  3.28%  3.27%  3.36%  

على مستوى  
  %3.12  %3.13  %3.15  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  

  18األربعاء، 
   2021أغسطس 

  19الخميس، 
   2021أغسطس 

  20الجمعة 
   2021أغسطس 

Bronx  2.91%  2.86%  2.86%  

Kings  2.67%  2.69%  2.62%  

New York  2.04%  2.01%  2.02%  

Queens  2.71%  2.68%  2.69%  

Richmond  3.41%  3.39%  3.19%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 4,990باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخًصا. 2,215,600ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
   



 

 

 المقاطعة 
إجمالي حاالت 

 اإلصابة  
حاالت اإلصابة 

 الجديدة  

Albany  26,171  82  

Allegany  3,641  2  

Broome  19,480  43  

Cattaraugus  5,957  15  

Cayuga  6,846  36  

Chautauqua  9,307  25  

Chemung  8,068  19  

Chenango  3,767  16  

Clinton  4,970  3  

Columbia  4,261  9  

Cortland  4,167  18  

Delaware  2,599  9  

Dutchess  31,254  97  

Erie  93,015  187  

Essex  1,733  3  

Franklin  2,738  15  

Fulton  4,638  18  

Genesee  5,576  11  

Greene  3,588  12  

Hamilton  346  3  

Herkimer  5,447  21  

Jefferson  6,461  11  

Lewis  2,926  5  

Livingston  4,676  16  

Madison  4,785  26  

Monroe  72,551  175  

Montgomery  4,500  17  

Nassau  194,686  451  

Niagara  20,717  23  

NYC  999,566  2,084  

Oneida  23,512  44  

Onondaga  41,256  137  

Ontario  7,748  18  

Orange  51,064  122  

Orleans  3,249  9  

Oswego  8,112  33  

Otsego  3,706  13  

Putnam  11,134  29  



 

 

Rensselaer  12,039  48  

Rockland  48,673  60  

Saratoga  16,703  61  

Schenectady  14,083  40  

Schoharie  1,827  4  

Schuyler  1,123  6  

Seneca  2,111  6  

St. 
Lawrence  7,136  27  

Steuben  7,209  25  

Suffolk  211,975  472  

Sullivan  7,130  20  

Tioga  4,009  6  

Tompkins  4,763  25  

Ulster  14,853  64  

Warren  4,062  16  

Washington  3,365  9  

Wayne  6,134  11  

Westchester  135,295  230  

Wyoming  3,669  2  

Yates  1,223  1  

  
شخًصا.   43,355(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بسبب مرض ) 18باألمس، ُتوفي 

 يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي: 
  

 الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة  

 حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة 

Chautauqua  1  

Erie  2  

Greene  1  

Kings  4  

Nassau  2  

Manhattan  1  

Niagara  1  

Orange  1  

Queens  2  

Saratoga  1  

Suffolk  1  

Westchester  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 
يمكن لألشخاص أيًضا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية التي يتعاملون معها أو الطبيب الخاص بهم أو المستشفى 

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

  
يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 21,940من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  34,616باألمس، 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 
 المجموع  
  التراكمي

 24الـ  زيادة الحاالت خالل
 الماضية ساعة

 المجموع  
  التراكمي

 24الـ  زيادة الحاالت خالل
  الماضية ساعة

Capital Region  712,053  1,498  656,724  889  

Central New 
York  

558,190  827  520,567  596  

Finger Lakes  720,487  1,247  675,123  872  

Long Island  1,699,921  5,267  1,517,817  3,608  

Mid-Hudson  1,347,502  3,562  1,201,437  2,253  

Mohawk Valley  277,921  515  257,547  330  

New York City  5,988,851  19,100  5,333,324  11,537  

North Country  257,867  454  234,842  294  

Southern Tier  369,512  707  343,085  427  

Western New 
York  

784,028  1,439  724,621  1,134  

  21,940  11,465,087  34,616  12,716,332 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-19اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )

هود التلقيح في الوالية. تختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الموجودة على اللوحة يومًيا لتعكس أحدث المقاييس في ج
اختالًفا طفيًفا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدرالًيا، والتي تشمل الجرعات المقدمة    CIRو  NYSIISالصحة بوالية نيويورك من 

 فيدرالًيا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله.  
 

 
  ### 
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