
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   5/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

 ( COVID-19تطلع الحاكمة هوشول سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الوالية فيما يتعلق بمكافحة )
  

 ساعة الماضية   24جرعة لقاح خالل الـ  42,673ُأعطيت 
  

 حالة  27( على مستوى الوالية باألمس COVID-19بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب مرض )
    

 (.  COVID-19أطلعت الحاكمة كاثي هوشول اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز بالوالية في مكافحة مرض )
  

(، ومن الضروري أن نتعامل مع متحور دلتا COVID-19"تواصل والية نيويورك محاربة مرض )  قالت الحاكمة هوكول
انضم إلى ماليين سكان نيويورك الذين   -إلى كل شخص مؤهل لم يتلق حقه بعد  من خالل تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس.

تم تطعيمهم وحافظ على سالمة أصدقائك وجيرانك. تتوفر اللقاحات في مجموعة متنوعة من المواقع المالئمة في جميع أنحاء 
 الوالية، والحقنة آمنة، لذا احصل عليها اليوم." 

  
  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

  

   148,145 -نتائج االختبارات المبلغ عنها  •
   4,495 - إجمالي حاالت اإلصابة •
 % 3.03 - نسبة الحاالت اإليجابية •
 %  3.31 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة لـ   •
 (  78-) 2,281 -عدد المرضى بالمستشفيات  •
   273 - المرضى المدخلون حديثًا •
 (  16-) 516 -المرضى داخل وحدة العناية المركزة  •
  (-4) 259 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس  •
 (  323)+ 194,253 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •
   HERDS - 27الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •
   HERDS  - 43,724إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل  •

والذي   (NYS DOH)ورك وزارة الصحة في والية نيوييعد نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية أحد مصادر بيانات 
 يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم اإلبالغ عنها من قبل المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.  

   55,654 - إجمالي الوفيات التي أبلغ عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها •

هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ونيويورك إلى  (COVID-19)تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لـ 
مركز السيطرة على األمراض أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية  

 البالغين، في المنازل وغيرها من األماكن. 

   23,963,992 -   لي جرعات اللقاح المعطاةإجما •
   42,673: ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
   380,573: أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •
   %77.9 - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •
 %  70.5 -عاًما فأكثر ممن أكملوا جرعات اللقاح  18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •



 

 

عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
 %  80.5 - السيطرة على األمراض والوقاية منها

عاًما فأكثر ممن أكملوا جرعات اللقاح )وفقًا لمراكز السيطرة على   18بلغ أعمارهم نسبة سكان نيويورك الذين ت •
 % 72.3 األمراض والوقاية منها(:

 %  65.7 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •
 % 59.2 -نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح  •
يورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض  نسبة إجمالي سكان نيو •

 %  68.0 - والوقاية منها(

 %  60.7نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(:  •

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

  

   2021سبتمبر   4السبت    2021سبتمبر  3الجمعة    2021سبتمبر  2الخميس  المنطقة 

Capital Region  4.53%  4.78%  4.72%  

Central New York  4.49%  4.57%  4.70%  

Finger Lakes  4.37%  4.50%  4.41%  

Long Island  4.28%  4.23%  4.31%  

Mid-Hudson  3.53%  3.61%  3.60%  

Mohawk Valley  4.50%  4.67%  4.72%  

New York City  2.42%  2.39%  2.41%  

North Country  5.17%  5.11%  5.11%  

Southern Tier  3.38%  3.29%  3.29%  

Western New York  4.08%  4.25%  4.23%  

  %3.31  %3.28  %3.26 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:  
  

   2021سبتمبر   4السبت    2021سبتمبر  3الجمعة    2021سبتمبر  2الخميس  الحي في مدينة نيويورك 

Bronx  2.88%  2.83%  2.84%  

Kings  2.45%  2.43%  2.47%  

New York  1.89%  1.82%  1.83%  

Queens  2.34%  2.31%  2.32%  

Richmond  3.50%  3.63%  3.70%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 4,495باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخًصا. 2,285,778ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
   

 حاالت اإلصابة الجديدة   إجمالي حاالت اإلصابة   المقاطعة 

Albany  27,252  52  

Allegany  3,775  7  

Broome  20,471  65  



 

 

Cattaraugus  6,269  11  

Cayuga  7,310  17  

Chautauqua  9,889  39  

Chemung  8,410  20  

Chenango  3,968  12  

Clinton  5,173  23  

Columbia  4,407  10  

Cortland  4,453  21  

Delaware  2,733  17  

Dutchess  32,426  77  

Erie  95,513  133  

Essex  1,814  5  

Franklin  3,048  26  

Fulton  4,973  10  

Genesee  5,776  12  

Greene  3,741  9  

Hamilton  370  2  

Herkimer  5,681  14  

Jefferson  6,809  16  

Lewis  3,009  7  

Livingston  4,914  17  

Madison  5,042  24  

Monroe  75,117  130  

Montgomery  4,774  17  

Nassau  200,481  419  

Niagara  21,294  54  

NYC  1,026,423  1,626  

Oneida  24,421  56  

Onondaga  43,166  90  

Ontario  8,078  19  

Orange  52,709  102  

Orleans  3,396  6  

Oswego  8,737  28  

Otsego  3,906  14  

Putnam  11,460  18  

Rensselaer  12,601  31  

Rockland  49,570  67  

Saratoga  17,551  53  

Schenectady  14,654  28  

Schoharie  1,934  8  

Schuyler  1,174  8  



 

 

Seneca  2,256  20  

St. Lawrence  7,837  49  

Steuben  7,676  74  

Suffolk  219,387  547  

Sullivan  7,450  27  

Tioga  4,159  10  

Tompkins  5,437  61  

Ulster  15,559  56  

Warren  4,306  14  

Washington  3,543  16  

Wayne  6,432  17  

Westchester  138,048  175  

Wyoming  3,742  1  

Yates  1,274  8  

  
. يأتي التوزيع 43,724(، ليصل العدد اإلجمالي إلى  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 27باألمس، توفي 

 الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي: 
  

 حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة 

Bronx  2  

Cayuga  1  

Dutchess  2  

Erie  2  

Kings  1  

Manhattan  1  

Monroe  3  

Nassau  2  

Ontario  1  

Queens  1  

Schenectady  1  

Seneca  1  

St. Lawrence  2  

Steuben  2  

Suffolk  3  

Sullivan  1  

Westchester  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-SNY-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

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/


 

 

  
يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 20,712من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  23,145األمس، تلقى ب

 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

زيادة الحاالت خالل الـ  
  الماضية  ساعة 24

 المجموع  
  التراكمي

زيادة الحاالت خالل الـ  
  الماضية  ساعة 24

Capital Region  728,810  681  669,566  588  

Central New York  570,058  543  529,374  376  

Finger Lakes  737,134  722  687,899  578  

Long Island  1,769,511  3,117  1,571,261  3,097  

Mid-Hudson  1,394,038  1,843  1,235,689  1,737  

Mohawk Valley  283,685  271  262,252  233  

New York City  6,237,879  14,852  5,537,286  13,168  

North Country  263,420  272  238,307  203  

Southern Tier  377,698  317  348,959  273  

Western New York  802,073  527  737,899  459  

  20,712  11,818,492  23,145  13,164,306 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-19الغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )اإلب

الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية. تختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة 
عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات   اختالفًا طفيفًا  CIRو  NYSIISالصحة بوالية نيويورك من 

 المقدمة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله.  
  

###  
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