
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 9/ 25 للنشر فوًرا: 

 
 

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

  ساعة الماضية 24جرعة لقاح تم إعطاؤها خالل الـ  65،058 
  

 حالة  31( على مستوى الوالية باألمس COVID-19بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب مرض )
  

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

( حيث نواصل مواجهة هذا COVID-19"تتخذ والية نيويورك إجراءات حاسمة للحد من انتشار ) قالت الحاكمة هوكول،
ال يوجد حل أفضل من التطعيم، ولهذا السبب نحتاج إلى الحصول على حقنة لكل فرد من سكان   الوباء في جميع أنحاء الوالية.

على الحفاظ على سالمة األطفال والعائالت، ولكن اللقاح سيوصلنا إلى  نيويورك المؤهلين في أسرع وقت ممكن. نحن نعمل
 مستقبل الوالية ويساعدنا حقًا على التعافي من هذا الوقت المدمر."

  
  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

  

  209,381  -تم اإلبالغ عن نتائج االختبار  •

  5,288 - إجمالي حاالت اإلصابة •

  %2.53 - نسبة الحاالت اإليجابية •

  %2.72 -  أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة على مدار  •

   (9)+   2,345 - إدخال المرضى إلى المستشفيات  •

  334  -المرضى الذين أدخلوا حديثًا    •

  (12)+  567 -  المرضى في وحدة العناية المركزة  •

   (0)+ 326 -المرضى في وحدة العناية المركزة على أنابيب   •

  (300)+ 199,511 -  إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

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

  HERDS - 44,372إجمالي الوفيات المبلغ عنها بواسطة مرافق الرعاية الصحية من خالل   •

( 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. 

  56,462 - (CDC) إجمالي الوفيات التي تم اإلبالغ عنها وجمعها بواسطة •

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.

  24,965,748 - إجمالي جرعات اللقاح المقدمة  •

  65,058 - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها خالل الـ   •

  343,878 - الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها خالل األيام الـ  •



 

 

  -عاًما فأكثر ممن لديهم جرعة لقاح واحدة على األقل  18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم   •
81.0٪  

  ٪73.1 - عاًما فأكثر ولديهم سلسلة لقاحات مكتملة 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم   •

عاًما فأكثر ممن لديهم جرعة لقاح واحدة على األقل  18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم   •
(CDC) - 83.3٪  

 - (CDCعاًما فأكثر ولديهم سلسلة لقاحات مكتملة ) 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم   •
74.8٪  

   ٪68.5 -ورك الذين لديهم جرعة لقاح واحدة على األقل النسبة المئوية لجميع سكان نيوي  •

  ٪ 61.6 -النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاحات    •

  70.6٪ - (CDCالنسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين لديهم جرعة لقاح واحدة على األقل )  •

   63.1٪ - (CDCالنسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة لقاحات )  •

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

  

  2021سبتمبر  24الجمعة   2021سبتمبر  23الخميس   2021سبتمبر  22األربعاء   المنطقة

Capital Region  3.80%  3.81%  3.67%  

Central New York  4.48%  4.79%  4.79%  

Finger Lakes  4.46%  4.51%  4.49%  

Long Island  3.59%  3.48%  3.49%  

Mid-Hudson  2.81%  2.79%  2.79%  

Mohawk Valley  4.58%  4.69%  4.69%  

New York City  1.82%  1.78%  1.70%  

North Country  5.71%  5.48%  5.37%  

Southern Tier  3.38%  3.52%  3.36%  

Western New York  4.26%  4.37%  4.36%  

  %2.72  %2.76  %2.75  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  24الجمعة    2021سبتمبر  23الخميس   2021سبتمبر  22األربعاء   الحي في مدينة نيويورك

Bronx  1.89%  1.82%  1.77%  

Kings  1.91%  1.89%  1.81%  

New York  1.43%  1.41%  1.35%  

Queens  1.97%  1.91%  1.79%  

Richmond  2.26%  2.12%  1.99%  

  
( في والية نيويورك، ليصل العدد اإلجمالي إلى COVID-19من سكان نيويورك بفيروس )  5,288باألمس، ثبتت إصابة  

  يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي: .2,384,687
  

  حاالت اإلصابة الجديدة  إجمالي حاالت اإلصابة  المقاطعة

Albany  28,708  71  

Allegany  4,077  16  



 

 

Broome  22,102  114  

Cattaraugus  6,833  28  

Cayuga  8,013  32  

Chautauqua  11,190  79  

Chemung  9,277  93  

Chenango  4,245  12  

Clinton  5,830  56  

Columbia  4,719  20  

Cortland  4,894  32  

Delaware  3,133  10  

Dutchess  33,960  57  

Erie  99,889  237  

Essex  1,977  7  

Franklin  3,647  48  

Fulton  5,433  48  

Genesee  6,176  29  

Greene  4,012  14  

Hamilton  409  1  

Herkimer  6,078  19  

Jefferson  7,601  41  

Lewis  3,252  9  

Livingston  5,264  33  

Madison  5,490  36  

Monroe  78,767  251  

Montgomery  5,189  40  

Nassau  207,815  352  

Niagara  22,357  86  

NYC  1,059,589  1,490  

Oneida  26,148  100  

Onondaga  46,538  213  

Ontario  8,642  38  

Orange  54,852  123  

Orleans  3,735  23  

Oswego  9,862  73  

Otsego  4,213  18  

Putnam  11,928  27  

Rensselaer  13,483  41  

Rockland  51,090  94  

Saratoga  18,595  42  

Schenectady  15,434  47  

Schoharie  2,103  11  



 

 

Schuyler  1,311  10  

Seneca  2,506  10  

St. Lawrence  9,072  41  

Steuben  8,633  80  

Suffolk  229,286  567  

Sullivan  7,879  27  

Tioga  4,484  20  

Tompkins  6,024  23  

Ulster  16,449  40  

Warren  4,769  17  

Washington  4,031  33  

Wayne  7,099  56  

Westchester  141,220  129  

Wyoming  3,956  17  

Yates  1,419  7  

  
. يأتي التوزيع  44,372(، ليصل العدد اإلجمالي إلى COVID-19من سكان نيويورك بسبب )  31باألمس، توفي  

  الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي: 
  

  حاالت الوفاة الجديدة  المقاطعة

Bronx  2  

Broome  1  

Cattaraugus  1  

Chautauqua  1  

Columbia  1  

Erie  3  

Fulton  1  

Kings  3  

Nassau  2  

Niagara  2  

Oneida  1  

Onondaga  3  

Ontario  1  

Oswego  1  

Queens  2  

Richmond  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  1  

Ulster  1  

Warren  1  

Westchester  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.
NYS-833-1-أو من خالل االتصال بالرقم  Am I Eligible Appم بذلك على التطعيم الجماعي التي تديرها الوالية القيا

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

  يد اللقاحات في المواقع القريبة منهم. مواع
  

يأتي التوزيع  منهم سلسلة لقاحهم. 31,046من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  34,764باألمس، 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

 ساعة 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية

 التراكمي  
  اإلجمالي

 ساعة 24زيادة الحاالت خالل ال 
  الماضية

Capital Region  745,509  1,036  685,492  1,079  

Central New 
York  

582,555  772  540,537  663  

Finger Lakes  756,831  1,318  704,273  963  

Long Island  1,858,102  6,330  1,642,172  4,650  

Mid-Hudson  1,444,070  2,862  1,280,156  2,460  

Mohawk Valley  291,014  467  269,340  445  

New York City  6,560,081  18,833  5,817,569  18,471  

North Country  270,365  437  243,952  399  

Southern Tier  387,947  735  358,004  664  

Western New 
York  

828,242  1,974  759,118  1,252  

  31,046  12,300,613  34,764  13,724,716  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 CIRستوى الوالية )وسجل التطعيم على م

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