
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوشول  12/9/2021 للنشر فوًرا:

 
 

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

  جرعة لقاح خالل األربع وعشرين ساعة الماضية 53,179ُأعطيت 
  

   حالة 29( 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 )
  

"اجتمع سكان نيويورك مًعا في أوقات غير مسبوقة لمحاربة هذا الوباء والحفاظ على سالمة بعضهم   قالت الحاكمة هوشول:
. ارتد كمامًة واغسل يديك وإذا لم تكن قد حصلت على جرعتك، فاحرص  البعض، ال يمكننا التراجع عن التقدم الذي أحرزناه

 على تلقي اللقاح اليوم. اللقاح آمن وفعال ومجاني ومتوفر".
  

  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:
 
   179,025 - نتائج االختبار المبلغ عنها     ·
   5,447 - إجمالي حاالت اإلصابة      ·
  % 3.04 - نسبة حاالت اإلصابة      ·
 %   3.22 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار       ·
 (  47-) 2,367 - المرضى بالمستشفيات      ·
   280 - المرضى المدخلون إلى المستشفى حديًثا     ·
 ( 1)+ 519 - المرضى في وحدة العناية المركزة     ·
 (  9-) 267 - المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس         ·
 (   305)+  196,080 - إجمالي الحاالت التي خرجت من المستشفى      ·
   HERDS - 18الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل       ·
  HERDS - 43,948الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل      ·

والذي يجمع ( NYS DOHوزارة الصحة في والية نيويورك )يعد نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية أحد مصادر بيانات 
 ت ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.  بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم اإلبالغ عنها من قبل المستشفيا

   55,891 - إجمالي الوفيات التي تم اإلبالغ عنها وجمعها بواسطة مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها     ·
السيطرة  هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ونيويورك إلى مركز COVID-19تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لـ 

على األمراض أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين، في المنازل 
 وغيرها من األماكن. 

    24,308,968 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة      ·
    53,179 - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ       ·
    344,976 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ       ·
 %   78.9 - عاًما فأكثر وتلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم      ·
 %  71.4 - عاًما فأكثر ممن أكملوا جرعات اللقاح 18نيويورك التي تبلغ أعمارهم  نسبة سكان     ·
عاًما فأكثر مَمن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفًقا لمراكز السيطرة   18نسبة سكان والية نيويورك الذين تبلغ أعمارهم      ·

 %  81.4  - على األمراض والوقاية منها(



 

 

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

 %   66.7 - نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل     ·
 %  60.0 - لوا سلسلة اللقاحنسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين أكم     ·
نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفًقا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية      ·

 %  68.9 - منها(
 %61.5 - نسبة إجمالي سكان والية نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاح )وفًقا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(     ·

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

 

  المنطقة
سبتمبر   9الخميس 

2021  
سبتمبر   10الجمعة 
2021  

سبتمبر   11السبت 
2021  

Capital Region  4.35%  4.38%  4.29%  

Central New 
York  

5.38%  5.60%  5.76%  

Finger Lakes  4.51%  4.55%  4.68%  

Long Island  4.33%  4.28%  4.23%  

Mid-Hudson  3.80%  3.64%  3.67%  

Mohawk 
Valley  

5.48%  5.36%  5.33%  

New York City  2.26%  2.19%  2.15%  

North Country  5.53%  5.57%  5.71%  

Southern Tier  3.42%  3.34%  3.30%  

Western New 
York  

4.60%  4.78%  4.93%  

  %3.22  %3.22  %3.30  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

  9الخميس 
  2021سبتمبر 

  10الجمعة 
  2021سبتمبر 

  11السبت 
  2021سبتمبر 

Bronx  2.65%  2.59%  2.49%  

Kings  2.26%  2.20%  2.19%  

New York  1.55%  1.54%  1.53%  

Queens  2.37%  2.35%  2.30%  

Richmond  3.92%  3.63%  3.45%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 5,447باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

    يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي: شخص. 2,319,379ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
   
 



 

 

  المقاطعة
إجمالي حاالت 

  اإلصابة
حاالت اإلصابة 

  الجديدة

Albany  27,705  67  

Allegany  3,862  19  

Broome  20,961  78  

Cattaraugus  6,490  23  

Cayuga  7,578  51  

Chautauqua  10,312  64  

Chemung  8,641  50  

Chenango  4,046  15  

Clinton  5,329  34  

Columbia  4,489  15  

Cortland  4,620  35  

Delaware  2,870  37  

Dutchess  33,048  122  

Erie  96,939  193  

Essex  1,862  4  

Franklin  3,230  29  

Fulton  5,095  22  

Genesee  5,879  21  

Greene  3,826  10  

Hamilton  396  0  

Herkimer  5,819  21  

Jefferson  7,085  43  

Lewis  3,069  12  

Livingston  5,019  27  

Madison  5,223  24  

Monroe  76,268  238  

Montgomery  4,891  15  

Nassau  202,967  394  

Niagara  21,590  41  

NYC  1,038,028  1,712  

Oneida  24,934  104  

Onondaga  44,329  244  

Ontario  8,272  39  

Orange  53,494  146  

Orleans  3,487  20  

Oswego  9,125  74  

Otsego  4,026  18  

Putnam  11,580  14  



 

 

Rensselaer  12,874  36  

Rockland  50,015  121  

Saratoga  17,949  61  

Schenectady  14,885  31  

Schoharie  2,008  11  

Schuyler  1,220  8  

Seneca  2,354  9  

St. Lawrence  8,297  71  

Steuben  7,967  39  

Suffolk  222,776  520  

Sullivan  7,602  24  

Tioga  4,264  16  

Tompkins  5,669  48  

Ulster  15,935  96  

Warren  4,479  27  

Washington  3,720  41  

Wayne  6,632  44  

Westchester  139,198  150  

Wyoming  3,814  10  

Yates  1,337  9  

  
. يأتي التوزيع  43,948(، ليصل العدد اإلجمالي إلى COVID-19من سكان نيويورك بسبب ) 29باألمس، توفي 

   الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:
  

  الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة

  حاالت الوفاة الجديدة  المقاطعة

Broome  1  

Dutchess  2  

Erie  4  

Genesee  1  

Kings  2  

Manhattan  1  

Monroe  1  

Nassau  1  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Oswego  1  

Queens  7  

Saratoga  2  

Suffolk  3  

Westchester  1  



 

 

  
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 أواًل.
يمكن لألشخاص  . VAX-4-NYS-833-1أو من خالل االتصال بالرقم  Am I Eligible App الوالية القيام بذلك على

أيًضا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية التي يتعاملون معها أو الطبيب الخاص بهم أو المستشفى التابعين له لتحديد  
حول مواعيد اللقاحات في المواقع  للعثور على معلومات  vaccines.govالمواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارة 

  القريبة منهم.
  

يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 24,403من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  30,383باألمس، 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
الـ   زيادة الحاالت خالل

  الماضيةساعة   24
 اإلجمالي 

  إجمالي
الـ   زيادة الحاالت خالل

      الماضيةساعة   24
                

Capital Region  734,964  774  674,981  704                      

Central New York  574,582  615  532,993  516                      

Finger Lakes  743,717  993  693,210  782                      

Long Island  1,798,571  4,020  1,593,301  3,468                      

Mid-Hudson  1,411,667  2,176  1,250,758  2,038                      

Mohawk Valley  286,260  386  264,619  294                      

New York City  6,349,409  19,350  5,634,263  15,169                      

North Country  266,134  367  239,967  199                      

Southern Tier  381,208  394  351,745  291                      

Western New York  810,821  1,308  744,808  942                      

  30,383  13,357,333  على مستوى الوالية
11,980,64

5  
24,403  

    
                

 
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.
 
###  

  
  

 
 www.governor.ny.gov على إضافية  أخبار تتوفر
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 إلغاء االشتراك 

 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=6-7Ry7Zd-KHse1uxFmexXLmuVgJm1lBEIZb2PV3JAQhc8_mfTGrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj01SEJEWmlySXhSZ2pjVUZId1BrUVdLLXQ0SmVITkFnaGNnNnJScjBRakxod2liWEZSbXJaQ0FGb2RIUndjem92TDNkM2R5NTJZV05qYVc1bGN5NW5iM1l2
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=6-7Ry7Zd-KHse1uxFmexXLmuVgJm1lBEIZb2PV3JAQhc8_mfTGrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj01SEJEWmlySXhSZ2pjVUZId1BrUVdLLXQ0SmVITkFnaGNnNnJScjBRakxod2liWEZSbXJaQ0FGb2RIUndjem92TDNkM2R5NTJZV05qYVc1bGN5NW5iM1l2
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=6-7Ry7Zd-KHse1uxFmexXLmuVgJm1lBEIZb2PV3JAQhc8_mfTGrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj01SEJEWmlySXhSZ2pjVUZId1BrUVdLLXQ0SmVITkFnaGNnNnJScjBRakxod2liWEZSbXJaQ0FGb2RIUndjem92TDNkM2R5NTJZV05qYVc1bGN5NW5iM1l2
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
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