
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوشول   10/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

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

  جرعة لقاح خالل األربع وعشرين ساعة الماضية 58,138ُأعطيت 
  

  حالة 43( على مستوى الوالية باألمس COVID-19بلغت عدد حاالت الوفاة بسبب مرض )
    

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

بينما نعمل على مكافحة الوباء في   (COVID-19)"يواصل العديد من سكان نيويورك اإلصابة بـ قالت الحاكمة هوشول: 
على الرغم من أن الكثيرين قد حصلوا على التطعيم، إال أننا بحاجة إلى زيادة هذه األرقام لهزيمة هذا   جميع أنحاء الوالية.
  -على المزيد من اللقاحات في المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء نيويورك نحن نعمل على الحصول  الفيروس إلى األبد.

ولهذا السبب نفتح مواقع منبثقة جديدة ونستفيد من حملة وسائل التواصل االجتماعي لنشر   -عاًما   17إلى  12وال سيما بين 
  ى التطعيم اليوم". الخبر. الجرعة آمنة ومجانية وفعالة، فلنحمي جميعًا أصدقائنا وجيراننا ونحصل عل

 
  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

  

  197,952 - نتائج االختبار المبلغ عنها •

  6,151 - إجمالي حاالت اإلصابة •
  %3.11 - نسبة الحاالت اإليجابية •
  %3.30 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار  •
  (37+-) 2.390 - المرضى بالمستشفيات •
  295 - المرضى المحجوزون حديثًا •
  (3-) 517 - المرضى في وحدة العناية المركزة •
  (4)+ 275 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس •
  (317)+ 195,499 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

  43 - حية من خالل نظام بيانات االستجابة للطوارئ الصحيةالوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الص •

  43,882 - إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة للطوارئ الصحية •

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

  55,891 - إجمالي الوفيات التي تم أبلغ عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها •

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

  رعاية البالغين في المنازل وغيرها من األماكن.

  24,189,043 -   إجمالي جرعات اللقاح المعطاة •

  58,138 -إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل األربع والعشرين ساعة الماضية  •
  335,686 -إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل األيام السبعة الماضية  •
  %78.5 - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •
  %71.1 - عاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •



 

 

عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز  18سبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم ن •
  (CDC) – 81.1%السيطرة على األمراض والوقاية منها

عاًما فأكثر َممن أكملوا سلسلة اللقاح )وفقًا لمراكز  18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %72.8 - السيطرة على األمراض والوقاية منها(

• P66.4 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل %  
  %59.7 - النسبة المئوية إلجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح •
نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض   •

 (CDC) – 68.6%والوقاية منها 

قًا لمراكز السيطرة على األمراض  النسبة المئوية إلجمالي سكان نيويورك َممن أكملوا سلسلة اللقاح )وف  •
  %61.2 - والوقاية منها(

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

  

  2021سبتمبر  9الخميس   2021سبتمبر  8األربعاء   2021سبتمبر  7الثالثاء   المنطقة

Capital Region  4.46%  4.51%  4.35%  

Central New York  5.02%  5.36%  5.38%  

Finger Lakes  4.63%  4.54%  4.51%  

Long Island  4.40%  4.42%  4.33%  

Mid-Hudson  3.74%  3.76%  3.80%  

Mohawk Valley  5.45%  5.82%  5.48%  

New York City  2.33%  2.32%  2.26%  

North Country  5.64%  6.07%  5.53%  

Southern Tier  3.37%  3.17%  3.42%  

Western New York  4.48%  4.63%  4.60%  

  %3.30  %3.35  %3.34  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  9الخميس   2021سبتمبر  8األربعاء   2021سبتمبر  7الثالثاء   الحي في مدينة نيويورك

Bronx  2.79%  2.72%  2.65%  

Kings  2.38%  2.33%  2.26%  

New York  1.66%  1.63%  1.55%  

Queens  2.34%  2.38%  2.37%  

Richmond  3.77%  3.99%  3.92%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 6,151باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخص. 2,308,164ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
   

  حاالت اإلصابة الجديدة  إجمالي النتائج اإليجابية  المقاطعة

Albany  27,571  90  

Allegany  3,830  24  

Broome  20,808  106  



 

 

Cattaraugus  6,433  44  

Cayuga  7,500  44  

Chautauqua  10,182  69  

Chemung  8,546  26  

Chenango  4,020  18  

Clinton  5,260  31  

Columbia  4,453  8  

Cortland  4,559  37  

Delaware  2,813  26  

Dutchess  32,816  93  

Erie  96,432  177  

Essex  1,850  14  

Franklin  3,169  47  

Fulton  5,061  18  

Genesee  5,841  22  

Greene  3,802  11  

Hamilton  395  4  

Herkimer  5,776  22  

Jefferson  6,984  39  

Lewis  3,049  13  

Livingston  4,978  14  

Madison  5,170  27  

Monroe  75,818  205  

Montgomery  4,865  23  

Nassau  202,196  545  

Niagara  21,497  50  

NYC  1,034,139  2,087  

Oneida  24,758  66  

Onondaga  43,906  208  

Ontario  8,201  29  

Orange  53,209  134  

Orleans  3,441  15  

Oswego  8,997  52  

Otsego  3,989  20  

Putnam  11,556  25  

Rensselaer  12,780  42  

Rockland  49,823  43  

Saratoga  17,793  51  

Schenectady  14,809  35  

Schoharie  1,988  15  

Schuyler  1,203  8  

Seneca  2,327  22  



 

 

St. Lawrence  8,162  99  

Steuben  7,873  59  

Suffolk  221,796  728  

Sullivan  7,549  27  

Tioga  4,224  18  

Tompkins  5,594  50  

Ulster  15,775  49  

Warren  4,407  40  

Washington  3,650  29  

Wayne  6,546  24  

Westchester  138,883  300  

Wyoming  3,788  18  

Yates  1,324  11  

  
. يأتي التوزيع  43,882(، ليصل العدد اإلجمالي إلى COVID-19من سكان نيويورك بسبب ) 43باألمس، توفي 

  الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:
  

  حاالت الوفاة الجديدة  المقاطعة

Broome  1  

Cattaraugus  1  

Cayuga  1  

Chautauqua  1  

Cortland  2  

Delaware  1  

Dutchess  1  

Erie  2  

Essex  1  

Herkimer  1  

Kings  5  

Livingston  1  

Manhattan  6  

Monroe  3  

Montgomery  1  

Nassau  2  

Onondaga  2  

Queens  4  

Richmond  1  

Saratoga  1  

Schoharie  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  1  

Westchester  2  



 

 

  

جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة الستقبال سكان نيويورك المؤهلين للتطعيم دون تحديد موعد مسبق 
يمكن لألشخاص الذين يفضلون تحديد موعد في أحد مواقع التطعيم الجماعي التي تديرها   على أساس األولوية لمن يأتي أوالً.

يمكن لألشخاص أيًضا . VAX-4-NYS-833-1أو من خالل االتصال بالرقم  Am I Eligible Appوالية القيام بذلك على ال
االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية التي يتعاملون معها أو الطبيب الخاص بهم أو المستشفى التابعين له لتحديد المواعيد  

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

  
يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 28,290من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  31,847باألمس، 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 
 اإلجمالي 

  إجمالي
زيادة الحاالت خالل الـ  

  الماضية  ساعة 24
 اإلجمالي 

  إجمالي
زيادة الحاالت خالل الـ  

  الماضية  ساعة 24

Capital Region  733,050  1,209  673,346  1,015  

Central New York  573,130  749  531,829  558  

Finger Lakes  741,496  1,035  691,508  777  

Long Island  1,789,588  4,769  1,586,247  3,371  

Mid-Hudson  1,406,351  3,308  1,246,216  2,533  

Mohawk Valley  285,446  400  263,909  390  

New York City  6,306,336  17,871  5,599,433  18,216  

North Country  265,118  536  239,345  287  

Southern Tier  380,153  519  350,885  428  

Western New 
York  

808,178  1,451  742,778  715  

  28,290  11,925,496  31,847  13,288,846  على مستوى الوالية

  
(. تطلب COVID-19إلطالع سكان نيويورك على توزيع لقاح مرض ) (COVID-19لوحة تتبع لقاح مرض )تتوفر 

( في غضون  COVID-19وزارة الصحة بوالية نيويورك من منشآت التلقيح اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض )
قيح في الوالية.  ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التل 24

(  NYSIISوتختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من نظام معلومات التطعيم في والية نيويورك ) 
( بشكل طفيف عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات الُمعطاة CIRوسجل التطعيم على مستوى الوالية )

  ت الطفيفة األخرى. تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله.فيدراليًا واالختالفا
  

###  
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