
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   23/8/2021 للنشر فوًرا:

 

 

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

   29,636ساعة الماضية بلغ  24إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ 
  

 حالة  28( 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 )
  

"ُيشكِّل متحور دلتا تهديًدا خطيًرا للغاية ويتجلى ذلك في أعداد اإلصابات هنا في نيويورك وفي الواليات   وقال الحاكم كومو،
بما يحتويه    -األخرى." "عندما انتشر هذا الفيروس أول مرة في مجتمعاتنا، أظهرنا للعالم معنى "صالبة مجتمع نيويورك" 

ألزمة من خالل التكاتف والتعاون بيننا ولكن علينا اآلن أن نتحلى  من مودة وتحّضر. لقد مررنا بما هو أسوأ من تلك ا
بالتحّضر والتأكد من حصول الجميع على اللقاح. وإذا كنت ال تزال بحاجة إلى الحصول على جرعتك، يرجى القيام بذلك في  

 أسرع وقت. كلما أسرعت في ذلك، هزمنا هذا الفيروس المتوحش أسرع وانتهينا منه إلى األبد." 
 

 تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه: 
  

   101,685 - نتائج االختبار المبلغ عنها •
   3,816 - إجمالي حاالت اإلصابة •
 % 3.75 - نسبة الحاالت اإليجابية •
 %  3.16 - أيام 7نسبة متوسط الحاالت اإليجايبة لفترة  •
 (  64)+ 2,017 - المرضى بالمستشفيات •
   295 - المرضى المحجوزون حديًثا •
 (  3)+ 407 - المرضى في وحدة العناية المركزة •
 ( 3)+ 188 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس •
 (  190)+ 190,846 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •
  28 - الوفيات •
   43,404 - إجمالي الوفيات •
   23,262,629 -   إجمالي جرعات اللقاح المعطاة •
   29,636 - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
   330,343 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
 %  75.7 - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •
 %  68.9 - عاًما فأكثر ممن أكملوا جرعات اللقاح 18لتي تبلغ أعمارهم نسبة سكان نيويورك ا •
عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفًقا لمراكز  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

 CDC) - %78.6السيطرة على األمراض والوقاية منها 
عاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح )وفًقا لمراكز السيطرة على  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

   CDC) - %70.7 األمراض والوقاية منها
• P63.8 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  % 
 % 57.6 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح •



 

 

نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفًقا لمراكز السيطرة على األمراض   •
 (CDC) - %66.2والوقاية منها 

نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح )وفًقا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية  •
  CDC) - %59.1منها 

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

  

 المنطقة 
أغسطس   20الجمعة، 

2021   
أغسطس    21السبت، 

2021   
أغسطس    22األحد، 

2021   

Capital Region  4.33%  4.24%  4.20%  

Central New York  4.46%  4.55%  4.61%  

Finger Lakes  4.00%  4.07%  3.91%  

Long Island  4.06%  4.05%  4.01%  

Mid-Hudson  3.40%  3.36%  3.49%  

Mohawk Valley  3.46%  3.39%  3.71%  

New York City  2.55%  2.55%  2.55%  

North Country  4.08%  4.23%  4.25%  

Southern Tier  3.17%  3.26%  3.23%  

Western New 
York  

3.36%  3.47%  3.61%  

  %3.16  %3.14  %3.12 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   20الجمعة، 
2021   

أغسطس    21السبت، 
2021   

أغسطس    22األحد، 
2021   

Bronx  2.86%  2.84%  2.91%  

Kings  2.62%  2.58%  2.61%  

New York  2.02%  2.09%  2.03%  

Queens  2.69%  2.65%  2.60%  

Richmond  3.19%  3.09%  3.16%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 3,816باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخًصا. 2,223,756ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
   

 حاالت اإلصابة الجديدة   إجمالي حاالت اإلصابة   المقاطعة 

Albany  26,273  42  

Allegany  3,651  4  

Broome  19,560  37  

Cattaraugus  5,982  9  

Cayuga  6,908  25  



 

 

Chautauqua  9,388  55  

Chemung  8,110  26  

Chenango  3,784  7  

Clinton  4,990  11  

Columbia  4,278  9  

Cortland  4,208  12  

Delaware  2,606  3  

Dutchess  31,403  63  

Erie  93,310  147  

Essex  1,740  3  

Franklin  2,772  16  

Fulton  4,684  33  

Genesee  5,592  7  

Greene  3,601  3  

Hamilton  351  1  

Herkimer  5,478  21  

Jefferson  6,487  14  

Lewis  2,929  0  

Livingston  4,701  7  

Madison  4,810  12  

Monroe  72,843  128  

Montgomery  4,534  23  

Nassau  195,401  362  

Niagara  20,777  24  

NYC  1,002,930  1,522  

Oneida  23,592  44  

Onondaga  41,493  129  

Ontario  7,779  11  

Orange  51,280  96  

Orleans  3,257  3  

Oswego  8,173  30  

Otsego  3,723  5  

Putnam  11,176  14  

Rensselaer  12,099  32  

Rockland  48,767  33  

Saratoga  16,805  48  

Schenectady  14,149  36  

Schoharie  1,833  1  

Schuyler  1,127  0  

Seneca  2,125  7  



 

 

St. Lawrence  7,186  23  

Steuben  7,236  6  

Suffolk  212,809  409  

Sullivan  7,168  25  

Tioga  4,022  3  

Tompkins  4,800  10  

Ulster  14,948  38  

Warren  4,080  10  

Washington  3,375  5  

Wayne  6,174  16  

Westchester  135,600  154  

Wyoming  3,673  1  

Yates  1,226  1  

  
شخًصا.   43,404(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بسبب مرض ) 28باألمس، ُتوفي 

 يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي: 
  

 حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة 

Allegany  1  

Bronx  2  

Cayuga  1  

Kings  7  

Madison  1  

Monroe  2  

Nassau  2  

New York  1  

Orange  1  

Queens  5  

Suffolk  3  

Warren  1  

Wayne  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 اللقاحات، أو زيارة

  
يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 13,125من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  17,608األمس، تلقى ب

 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 

 المنطقة 
 اإلجمالي
  التراكمي

الـ زيادة الحاالت خالل 

  الماضية ساعة 24
 اإلجمالي
  التراكمي

الـ زيادة الحاالت خالل 

  الماضية ساعة 24

Capital 
Region  

713,632  622  657,908  498  

Central New 
York  

559,369  470  521,363  324  

Finger Lakes  722,194  790  676,399  636  

Long Island  1,706,998  2,544  1,522,723  1,878  

Mid-Hudson  1,351,471  1,428  1,203,995  1,004  

Mohawk 
Valley  

278,414  172  257,918  165  

New York 
City  

6,015,873  10,570  5,352,107  7,737  

North 
Country  

258,232  151  235,156  140  

Southern Tier  370,261  369  343,687  285  

Western New 
York  

785,638  492  725,972  458  

على مستوى 
 الوالية 

12,762,082  17,608  11,497,228  13,125  

  
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 يومًيا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية. تختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة 
عن البيانات الُمبلغ عنها فيدرالًيا، والتي تشمل الجرعات   اختالًفا طفيًفا  CIRو  NYSIISالصحة بوالية نيويورك من 

 المقدمة فيدرالًيا 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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