
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   9/21/2021 للنشر فوًرا:

 

 

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

  39,453ساعة الماضية بلغ  24إجمالي جرعات اللقاح الُمعطاة خالل الـ 
  

   ( على مستوى الوالية أمس COVID-19حالة وفاة بسبب مرض ) 41
    

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

"إن السبيل للخروج من هذا الوباء هو تطعيم أكبر عدد ممكن من سكان نيويورك، وتواصل نيويورك اتخاذ خطوات لحقن  
"نحن نطلق متطلبات جديدة للكمامات ومواقع متنقلة لمساعدة األطفال وأسرهم   قالت الحاكمة هوشول. حات،" المزيد من اللقا

على البقاء بصحة جيدة، خاصة في المجتمعات التي لم يتم تطعيمها. إن الحصول على الحقنة الخاصة بك آمن ومجاني  
 ذلك ال تتأخر واحصل على الحقنة على الفور." وفعال، وهي أفضل أداة لدينا لهزيمة هذا الوباء إلى األبد، ل

  
  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

  

  143,765 - نتائج االختبار المبلغ عنها •

  5,242 - إجمالي حاالت اإلصابة •

  %3.65 - نسبة الحاالت اإليجابية •

  %2.98 - أيام 7نسبة متوسط الحاالت اإليجابية لفترة  •

  (69)+ 2,402 - بالمستشفياتالمرضى  •

  266 - المرضى المحجوزون حديثًا •

  (10-) 547 - المرضى في وحدة العناية المركزة •

  (2+-) 325 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس •

  (188)+ 198,353 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

  - الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة للطوارئ الصحية الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق •
41   

 - إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة للطوارئ الصحية •
44,238  

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

  البالغين فقط.

  56,309 - إجمالي الوفيات التي تم أبلغت عنها وجمعتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها •

هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إلى  COVID-19تتضمن 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.

  24,745,580 -   إجمالي جرعات اللقاح المعطاة •

  39,453 - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •



 

 

  358,037 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

  %80.3 - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •

  %72.4 - عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح 18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •

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

عاًما فأكثر وأكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة على  18نيويورك الذين تبلغ أعمارهم نسبة سكان  •
  %74.3 - األمراض والوقاية منها

  %67.9 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل •

  %61.0 - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح •

لي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض  نسبة إجما •
  %70.1 - والوقاية منها

  - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها •
62.7%  

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

  

  2021سبتمبر  20اإلثنين   2021سبتمبر  19األحد   2021سبتمبر   18السبت   المنطقة

Capital Region  3.99%  3.91%  4.01%  

Central New York  4.84%  4.73%  4.99%  

Finger Lakes  4.95%  4.87%  4.84%  

Long Island  3.85%  3.84%  3.80%  

Mid-Hudson  3.07%  3.07%  3.09%  

Mohawk Valley  4.27%  4.61%  5.08%  

New York City  2.00%  1.97%  1.95%  

North Country  5.93%  5.83%  5.91%  

Southern Tier  3.41%  3.42%  3.45%  

Western New York  4.89%  4.71%  4.85%  

  %2.98  %2.95  %2.99  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  20اإلثنين   2021سبتمبر  19األحد   2021سبتمبر   18السبت   الحي في مدينة نيويورك

Bronx  1.94%  1.88%  1.88%  

Kings  2.18%  2.16%  2.12%  

New York  1.55%  1.52%  1.52%  

Queens  2.16%  2.11%  2.08%  

Richmond  2.59%  2.53%  2.49%  

  
( في والية نيويورك COVID-19نيويورك بمرض )شخًصا من سكان  5,242باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخص. 2,363,842ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
   

  حاالت اإلصابة الجديدة  إجمالي النتائج اإليجابية  المقاطعة



 

 

Albany  28,365  86  

Allegany  4,000  14  

Broome  21,664  58  

Cattaraugus  6,710  28  

Cayuga  7,907  61  

Chautauqua  10,909  94  

Chemung  9,021  30  

Chenango  4,168  12  

Clinton  5,655  40  

Columbia  4,632  19  

Cortland  4,811  17  

Delaware  3,056  13  

Dutchess  33,716  83  

Erie  98,871  243  

Essex  1,934  2  

Franklin  3,512  37  

Fulton  5,298  51  

Genesee  6,045  17  

Greene  3,938  14  

Hamilton  407  0  

Herkimer  5,989  17  

Jefferson  7,442  52  

Lewis  3,177  13  

Livingston  5,163  11  

Madison  5,386  30  

Monroe  77,896  193  

Montgomery  5,076  44  

Nassau  206,372  401  

Niagara  22,094  63  

NYC  1,053,268  1,631  

Oneida  25,714  125  

Onondaga  45,732  211  

Ontario  8,507  21  

Orange  54,422  97  

Orleans  3,611  8  

Oswego  9,588  47  

Otsego  4,162  17  

Putnam  11,808  29  

Rensselaer  13,276  67  

Rockland  50,818  102  

Saratoga  18,388  46  



 

 

Schenectady  15,251  52  

Schoharie  2,072  7  

Schuyler  1,277  5  

Seneca  2,467  10  

St. Lawrence  8,864  33  

Steuben  8,342  33  

Suffolk  227,181  607  

Sullivan  7,787  14  

Tioga  4,385  9  

Tompkins  5,926  25  

Ulster  16,310  36  

Warren  4,684  27  

Washington  3,926  41  

Wayne  6,939  35  

Westchester  140,626  145  

Wyoming  3,901  10  

Yates  1,396  9  

  
شخص.   44,238(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19نيويورك بسبب مرض )شخًصا من سكان  41باألمس، تُوفي 

  يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:
  

  حاالت الوفاة الجديدة  المقاطعة

Bronx  2  

Chautauqua  1  

Columbia  1  

Cortland  1  

Dutchess  1  

Erie  1  

Genesee  2  

Herkimer  1  

Kings  6  

Manhattan  1  

Nassau  7  

Oneida  2  

Onondaga  2  

Orange  1  

Putnam  1  

Queens  3  

Saratoga  1  

Schenectady  1  

Steuben  1  



 

 

Suffolk  4  

Wayne  1  

  
جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة اآلن الستقبال سكان والية نيويورك المؤهلين للحصول على اللقاح 

يمكن لألشخاص الذين يفضلون تحديد موعد في أحد مواقع   دون تحديد موعد مسبق على أساس األولوية بأسبقية الحضور.
1-833-أو من خالل االتصال بالرقم  Am I Eligible Appم بذلك على التطعيم الجماعي التي تديرها الوالية القيا

NYS-4-VAX يمكن لألشخاص أيًضا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية التي يتعاملون معها أو الطبيب الخاص .
للعثور على معلومات  vaccines.gov المستشفى التابعين له لتحديد المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارةبهم أو 

  حول مواعيد اللقاحات في المواقع القريبة منهم.
  

يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 19,457من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  21,646باألمس، 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 
   التراكمي
  اإلجمالي

  24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة

 التراكمي  
  اإلجمالي

  24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية ساعة

Capital Region  741,892  844  682,234  842  

Central New 
York  

579,700  556  537,957  543  

Finger Lakes  751,863  849  700,357  774  

Long Island  1,838,374  4,095  1,626,987  3,286  

Mid-Hudson  1,433,052  2,585  1,270,797  2,184  

Mohawk Valley  289,212  280  267,703  364  

New York City  6,492,959  10,768  5,748,886  9,675  

North Country  268,854  339  242,496  332  

Southern Tier  384,972  344  355,503  384  

Western New 
York  

821,281  986  754,318  1,073  

  19,457  12,187,238  21,646  13,602,159  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 )
ساعة؛ يتم تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على اللوحة يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في جهود التلقيح في الوالية.   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 CIRلوالية )وسجل التطعيم على مستوى ا

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

###  
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