
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول  10/6/2021 للنشر فوًرا:

 
 

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

  
  ساعة الماضية 24جرعة لقاح خالل الـ  67,900تم إعطاء 

  
  حالة 32مستوى الوالية باألمس ( على COVID-19عدد حاالت الوفاة بسبب مرض )

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

  
"أولويتي األولى هي تطعيم الجميع، وخاصة أولئك الموجودين في أماكن الرعاية الصحية. إذا تمكنا  قالت الحاكمة هوكول:

لقد أحرزنا تقدًما مذهالً منذ أن بدأ   .من الحصول على جرعات لكل من يحتاجها، فيمكننا الحفاظ على أعمالنا مفتوحة وآمنة
الوباء، وأنا أحث الجميع على جدولة الجرعة األولى إذا لم تكن قد حصلت عليها بعد، وتلقى جرعتك الثانية عندما تستطيع.  

   معًا، يمكننا الحفاظ على أمان جيراننا وعائلتنا".
  

  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:
  

  195,894  - االختبارات المبلغ عنهانتائج  •

  5,672 - إجمالي حاالت اإلصابة •

  %2.90 - نسبة الحاالت اإليجابية •

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

  (19)+ 2,250 - المرضى بالمستشفيات •

  329 - المرضى المحجوزون حديثًا •

  (5)+ 524 - المرضى في وحدة العناية المركزة •

  (5)+ 293 -  المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس •

  ( 263)+ 202,257 - إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

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

  HERDS - 44,735غت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل إجمالي الوفيات التي أبل •

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

  فقط.
   56,992 - إجمالي الوفيات التي تم أبلغ 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.

  25,635,101 - إجمالي جرعات اللقاح المعطاة   •

  67,900 - ساعة الماضية 24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •



 

 

  457,871 - أيام الماضية 7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

 - عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل  18نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعمارهم  •
82.2 %  

  %74.2 -عاًما فأكثر ممن أكملوا جرعات اللقاح  18م نسبة سكان نيويورك التي تبلغ أعماره •

عاًما فأكثر ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل )وفقًا  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  CDC) - 84.9%لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 

)وفقًا لمراكز  فأكثر ممن أكملوا جرعات اللقاحعاًما  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %76.1 -السيطرة على األمراض والوقاية منها( 

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

  %62.7 - سلسلة اللقاحالنسبة المئوية إلجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا  •

  CDC) - 71.9%نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل حسب  •

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

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

  

  2021أكتوبر  5الثالثاء،   2021أكتوبر  4اإلثنين   2021أكتوبر  3األحد   المنطقة

Capital Region  3.61%  3.56%  3.60%  

Central New York  4.98%  4.86%  5.03%  

Finger Lakes  4.24%  4.17%  4.18%  

Long Island  2.92%  2.82%  2.74%  

Mid-Hudson  2.24%  2.20%  2.23%  

Mohawk Valley  4.80%  5.02%  5.44%  

New York City  1.32%  1.29%  1.30%  

North Country  5.47%  5.26%  5.19%  

Southern Tier  3.23%  3.24%  3.20%  

Western New York  4.11%  4.15%  4.35%  

  %2.37  %2.34  %2.37  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:
  

  2021أكتوبر  5الثالثاء،   2021أكتوبر  4اإلثنين   2021أكتوبر  3األحد   الحي في مدينة نيويورك

Bronx  1.26%  1.16%  1.19%  

Kings  1.52%  1.51%  1.54%  

New York  1.07%  1.03%  1.02%  

Queens  1.28%  1.25%  1.27%  

Richmond  1.56%  1.54%  1.51%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخص من سكان نيويورك بمرض ) 5,672إصابة باألمس، أثبتت نتائج االختبارات 
 يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:   شخص. 2,433,917ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 

   

  حاالت اإلصابة الجديدة  إجمالي حاالت اإلصابة  المقاطعة



 

 

Albany  29,577  102  

Allegany  4,260  20  

Broome  22,994  94  

Cattaraugus  7,147  47  

Cayuga  8,262  31  

Chautauqua  11,805  80  

Chemung  9,949  94  

Chenango  4,401  24  

Clinton  6,255  32  

Columbia  4,847  10  

Cortland  5,088  16  

Delaware  3,311  19  

Dutchess  34,681  90  

Erie  102,566  378  

Essex  2,117  10  

Franklin  3,910  19  

Fulton  5,900  102  

Genesee  6,527  54  

Greene  4,188  17  

Hamilton  422  4  

Herkimer  6,327  37  

Jefferson  8,104  78  

Lewis  3,395  10  

Livingston  5,437  18  

Madison  5,774  28  

Monroe  80,974  216  

Montgomery  5,484  70  

Nassau  210,698  336  

Niagara  23,060  92  

NYC  1,073,616  1,401  

Oneida  27,221  143  

Onondaga  49,000  349  

Ontario  8,943  33  

Orange  55,944  116  

Orleans  4,002  39  

Oswego  10,565  79  

Otsego  4,354  16  

Putnam  12,141  22  

Rensselaer  14,015  69  

Rockland  51,974  91  



 

 

Saratoga  19,289  75  

Schenectady  15,904  78  

Schoharie  2,194  9  

Schuyler  1,396  9  

Seneca  2,627  15  

St. Lawrence  9,543  34  

Steuben  9,264  69  

Suffolk  233,876  514  

Sullivan  8,108  25  

Tioga  4,694  33  

Tompkins  6,239  16  

Ulster  16,817  35  

Warren  5,061  38  

Washington  4,266  25  

Wayne  7,486  50  

Westchester  142,324  124  

Wyoming  4,127  30  

Yates  1,467  7  

  
. يأتي التوزيع  44,703 (، ليصل العدد اإلجمالي إلى COVID-19نيويورك بسبب )من سكان  32باألمس، توفي 

  الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي:
  

  حاالت الوفاة الجديدة  المقاطعة

Bronx  2  

Broome  1  

Delaware  1  

Erie  3  

Franklin  1  

Kings  3  

Lewis  1  

Manhattan  1  

Monroe  2  

Nassau  1  

Oneida  1  

Onondaga  2  

Orange  1  

Oswego  1  

Queens  3  

Rockland  2  

Schenectady  1  



 

 

Steuben  1  

Suffolk  4  

  
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 مستشفى التابعين له لتحديد المواعيد التي تتوفر فيها اللقاحات، أو زيارةال

  مواعيد اللقاحات في المواقع القريبة منهم.
  

يأتي التوزيع الجغرافي   منهم سلسلة لقاحهم. 20,472أكملمن سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، و  20,829تلقىباألمس، 
  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  752,784  777  692,522  724  

Central New 
York  

587,514  460  545,202  501  

Finger Lakes  765,844  792  711,994  994  

Long Island  1,888,510  3,757  1,672,464  3,238  

Mid-Hudson  1,464,422  2,516  1,299,629  2,169  

Mohawk Valley  294,114  374  272,340  354  

New York City  6,698,411  10,157  5,944,167  10,659  

North Country  272,879  223  246,660  243  

Southern Tier  391,883  402  361,876  423  

Western New 
York  

840,144  1,371  768,171  1,167  

  20,472  12,515,025  20,829  13,956,505  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

اختالفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها   CIRو  NYSIISتختلف البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من 
  ، والتي تشمل الجرعات المقدمة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى. تم تضمين كال الرقمين في المنشور أعاله.فيدراليًا

  
###  

  
  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

 press.office@exec.ny.gov 518.474.8418 |والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
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https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
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