
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   10/11/2021 للنشر فوًرا:

 
 

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

  ساعة الماضية 24جرعة لقاح معطاة خالل الـ  29,189
  

   حالة  30( 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 )
  

(،"  COVIDأشياء سهلة وفعالة يمكنك القيام بها لدرء انتشار مرض )  - "ارتداء الكمامة وغسل األيدي والحصول على اللقاح 
"ال يكلفك الحفاظ على سالمة وصحة مجتمعك شي بينما تحمي نفسك وأحبائك أيًضا. إذا لم تحصل   قالت الحاكمة هوكول.

  على اللقاح بالفعل، فعليك أن تحصل عليه اليوم. إنه مجاني وفعال ومتوفر في الحال."
  

  تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

  207,153 - نتائج االختبار المبلغ عنها •

  5,128 -إجمالي حاالت اإلصابة  •

  %2.48 - نسبة حاالت اإلصابة •

  %2.50 - أيام 7متوسط نسبة حاالت اإلصابة خالل  •

  (53)+ 2,098 - المرضى بالمستشفيات  •

  216 - المرضى المدخلون حديثًا  •

  (10)+ 466 -المرضى في وحدة العناية المركزة   •

  (13)+ 256 - ابيب تنفسالمرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأن •

  203,645 -  إجمالي حاالت الخروج من المستشفى •

  -الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة اإللكترونية الصحية  •
30  

  -اإللكترونية الصحية إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خالل نظام بيانات االستجابة  •
44,902  

( 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. 

  57,047 - إجمالي الوفيات التي 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 
المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية   مركز السيطرة على األمراض أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك

  البالغين في المنازل وغيرها من األماكن.

  25,928,411 -  إجمالي جرعات اللقاح المعطاة  •

  29,189  -ساعة الماضية  24إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

  407,665 -أيام الماضية  7إجمالي جرعات اللقاح المعطاة خالل الـ  •

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



 

 

  %74.7 - عاًما فأكثر ممن أكملوا سلسلة اللقاح  18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •

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

عاًما فأكثر مَمن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة على    18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم  •
  %76.3 - الوقاية منهااألمراض و

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

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

نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض   •
  %72.2  - اوالوقاية منه

  - نسبة إجمالي سكان نيويورك ممن أكملوا سلسلة اللقاح وفقًا لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها •
64.5%  

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

  

  المنطقة
  8الجمعة 

  2021أكتوبر 

  9السبت 
أكتوبر 
2021  

  10األحد 
  2021أكتوبر 

Capital 
Region  

3.61%  3.58%  3.66%  

Central New 
York  

5.03%  5.14%  5.29%  

Finger 
Lakes  

4.27%  4.31%  4.50%  

Long Island  2.71%  2.74%  2.71%  

Mid-Hudson  2.43%  2.44%  2.49%  

Mohawk 
Valley  

5.35%  5.09%  5.44%  

New York 
City  

1.36%  1.39%  1.33%  

North 
Country  

5.39%  5.43%  5.45%  

Southern 
Tier  

3.61%  3.54%  3.70%  

Western 
New York  

4.49%  4.49%  4.66%  

على مستوى  
  الوالية

2.47%  2.49%  2.50%  

  
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

  8الجمعة 
أكتوبر 
2021  

  9السبت 
أكتوبر 
2021  

  10األحد 
أكتوبر 
2021  



 

 

Bronx  1.16%  1.16%  1.16%  

Kings  1.76%  1.81%  1.70%  

New York  0.99%  1.01%  0.96%  

Queens  1.27%  1.32%  1.27%  

Richmond  1.51%  1.46%  1.50%  

  
( في والية نيويورك COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بمرض ) 5,128باألمس، أثبتت نتائج االختبارات إصابة 

   يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:  شخًصا. 2,457,531ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 
  

  المقاطعة
إجمالي حاالت  

  اإلصابة
حاالت اإلصابة 

  الجديدة 

Albany  29,993  100  

Allegany  4,403  43  

Broome  23,472  100  

Cattaraugus  7,316  54  

Cayuga  8,410  37  

Chautauqua  12,069  54  

Chemung  10,332  69  

Chenango  4,500  9  

Clinton  6,455  59  

Columbia  4,901  16  

Cortland  5,173  7  

Delaware  3,407  25  

Dutchess  35,033  87  

Erie  103,881  277  

Essex  2,162  7  

Franklin  4,053  25  

Fulton  6,065  55  

Genesee  6,714  43  

Greene  4,263  10  

Hamilton  426  0  

Herkimer  6,477  33  

Jefferson  8,365  42  

Lewis  3,453  6  

Livingston  5,535  16  

Madison  5,909  33  

Monroe  82,091  257  

Montgomery  5,665  48  

Nassau  212,062  265  

Niagara  23,390  81  

NYC  1,079,816  1,345  



 

 

Oneida  27,774  146  

Onondaga  50,137  259  

Ontario  9,064  31  

Orange  56,489  125  

Orleans  4,144  20  

Oswego  10,991  70  

Otsego  4,425  18  

Putnam  12,275  31  

Rensselaer  14,324  85  

Rockland  52,412  100  

Saratoga  19,616  67  

Schenectady  16,171  82  

Schoharie  2,229  12  

Schuyler  1,440  5  

Seneca  2,670  13  

St. 
Lawrence  9,933  80  

Steuben  9,593  66  

Suffolk  235,833  349  

Sullivan  8,221  13  

Tioga  4,834  27  

Tompkins  6,343  8  

Ulster  16,974  41  

Warren  5,176  28  

Washington  4,356  19  

Wayne  7,732  60  

Westchester  142,836  139  

Wyoming  4,240  23  

Yates  1,508  8  

  
شخص.   44,902(، مما يجعل العدد اإلجمالي COVID-19شخًصا من سكان نيويورك بسبب مرض )  30باألمس، تُوفي  

   يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة اإلقامة، كما يلي: 
  

  الوفيات حسب مقاطعة اإلقامة

  حاالت الوفاة الجديدة   المقاطعة

Albany  1  

Broome  1  

Cattaraugus  2  

Dutchess  1  

Erie  2  

Jefferson  1  



 

 

Kings  3  

Madison  1  

Monroe  2  

Niagara  2  

Oneida  1  

Queens  5  

Rockland  2  

Saratoga  1  

Schenectady  1  

Suffolk  3  

Wyoming  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 أوالً.
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. 
  

شخًصا سلسلة اللقاح الخاصة   11,494شخًصا من سكان والية نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  8,366باألمس، تلقى 
  يأتي التوزيع الجغرافي لسكان نيويورك الذين تلقوا اللقاح حسب المنطقة كما يلي: بهم. 

  

       

 
  واحدة  لقاح  جرعة تلقوا  الذين عدد

      اللقاح سلسلة أكملوا الذين  األشخاص  األقل على

                         

  المنطقة
 التراكمي 
  اإلجمالي

زيادة الحاالت  
ساعة  24الـ  خالل

  الماضية
 التراكمي 
  اإلجمالي

زيادة الحاالت  
ساعة  24الـ  خالل

      الماضية

                        

Capital 
Region  

755,295  224  694,972  276  
    

                        

Central New 
York  

589,258  161  547,092  250  
    

                        

Finger 
Lakes  

768,638  223  715,366  389  
    

                        

Long Island  1,898,458  711  1,685,957  1,205                              

Mid-Hudson  1,471,079  498  1,307,507  652                              

Mohawk 
Valley  

295,342  90  273,553  122  
    

                        

New York 
City  

6,751,935  5,983  6,006,261  7,907  
    

                        

North 
Country  

273,830  93  247,960  129  
    

                        

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


 

 

Southern 
Tier  

393,155  98  363,391  106  
    

                        

Western 
New York  

843,873  285  772,809  458  
    

                        

  مستوى على
  الوالية

14,040,863  8,366  12,614,868  11,494                              

  
  

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 يوميًا لتعكس أحدث المقاييس في ج 
اختالفًا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات المقدمة   CIRو  NYSIISالصحة بوالية نيويورك من 

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

  

 
 www.governor.ny.gov على إضافية  أخبار تتوفر

 press.office@exec.ny.gov|  518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 

 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
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