
 

 

 
 : ز ےک لیے  KATHY HOCHULگورنر   7/ 10/ 2022 فوری ریلیے

 
 

سے نبرد آزما ہونے کی ریاستی پیش رفت کے بارے میں نیویارکرز کو اپ   COVID-19نے  HOCHULگورنر 
   ڈیٹ کیا ہے

   
کے خالف بچاؤ اور اس کے عالج کے ٹولز کا استعمال جاری   COVID-19گورنر نے نیو یارک کے شہریوں کو 

  رکھنے کے لیے سراہا: ویکسینز، بوسٹرز، ٹیسٹنگ اور عالج
  

  اموات کی رپورٹ کی گئی 16گزشتہ روز ریاست بھر میں 
  
  

سے نبرد آزما ہونے کی ریاستی پیش رفت کے بارے میں نیویارک کے   COVID-19نے آج  Kathy Hochulگورنر 
   باشندگان کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔

  
 COVID-19 "میں نیویارک کے باشندوں پر زور دوں گی کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں، اور اپنی کمیونٹیز کو

"اپنی نے کہا۔  Hochulگورنر " سے محفوظ رکھنے کے لیے مستعد رہیں اور تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار الئیں 
ویکسین کی خوراکوں کو تازہ ترین رکھیں، اور اجتماعات میں شامل ہونے یا سفر کرنے سے پہلے ٹیسٹ کروائیں۔ اگر 

  ۔" آپ کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے ممکنہ عالج کے اختیارات کے بارے میں بات کریں
  

سال یا اس   18کے اور  Pfizer-BioNTechسال یا اس سے بڑی عمر کے ہر فرد کے لیے  Hochul 12گورنر 
ویکسین بوسٹرز لگوانے پر مسلسل زور  COVID-19کے، بائی ویلنٹ  Modernaسے بڑی عمر کے افراد کے لیے 

دیتی نظر آ رہی ہیں۔ بوسٹر کے لیے مالقات کا وقت طے کرنے کے لیے، نیو یارک کے شہریوں کو چاہیے کہ اپنی 
مالحظہ   vaccines.govڈیپارٹمنٹ یا نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں؛ مقامی فارمیسی، کاؤنٹی ہیلتھ 

پر کال   0233-232-800-1پر ٹیکسٹ کریں یا قریبی مقامات تالش کرنے کے لیے  438829کوڈ  ZIPکریں؛ اپنا 
  کریں۔

  

وائی ہے، کیونکہ  نے نیویارک کے تمام باشندوں کو فلُو کی ویکسین لگوانے کی یاد دہانی کر HOCHULگورنر 
ہے۔ ستمبر کے بعد سے، کیسوں میں اضافہ ہوا ہے، جس  وسیع سطح پر پھیل چکاانفلوئنزا پہلے ہی ریاست بھر میں 

ہے۔ چونکہ  596اکتوبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں انفلوئنزا کے لیبارٹری سے تصدیق شدہ کیسوں کی تعداد  1میں 
کا بوسٹر بھی لگوانا   COVIDایک ساتھ پھیل رہے ہیں، لٰہذا جو افراد اہل ہیں ان کو  COVID-19انفلوئنزا اور 

  چاہیئے۔

  
یا مالحظہ  مقامی محکمۂ صحت سے رابطہ کریں فلُو ویکسین کلینکس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے،

   ۔vaccines-Vaccines.gov/find کریں
  

   آج کے ڈیٹا کا مختصر خالصہ ذیل میں پیش کیا گیا ہے:
  

  100k - 21.25کیسز فی  •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-05_annual_flu_shot.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce02f95fd055e41b2889c08daa8976d51%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638007665577376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1Gq67rAlbQkIBRpP7SNKD%2B7LFsLqAenK8NVHxEtepi0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fcontact%2Fcontact_information%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce02f95fd055e41b2889c08daa8976d51%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638007665577376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZOGLRT%2Fu%2B5nJo9LDw654HH0FZoO7xCZfZWghvPzJOOw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Ffind-vaccines%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce02f95fd055e41b2889c08daa8976d51%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638007665577376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ux%2BKJNvEg096uLjjMhFmJvd%2FJMZD2Zj17pyC4SMDLvE%3D&reserved=0


 

 

  100k - 20.06دن کے اوسط کیسز فی -7 •

  62,761 - ٹیسٹ کے رپورٹ شدہ نتائج •

  4,152 -ُکل مثبت  •
   %**6.30 - مثبت فیصد •
    %**6.74  - دن کی اوسط مثبت فیصد-7 •
  2,433+( 8) - ہسپتال میں داخل مریض •
  437 - نئے داخل شدہ مریض •

• ICU (3-) 226 - میں داخل شدہ مریض  
• ICU (2-) 84 - میں داخل شدہ مریض جن کو ٹیوب ڈالی گئی ہے  
  (383)+ 348,196 - ڈسچارج شدہ ُکل مریض •
• HERDS 16 - کے ذریعے نگہداشِت صحت کی سہولت گاہوں کی جانب سے رپورٹ شدہ نئی اموات   
• HERDS 58,250 - کے ذریعے نگہداشِت صحت کی سہولت گاہوں کی جانب سے رپورٹ شدہ ُکل اموات  

  
( Department of Health and Human Services, HHS** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات )

کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی اور متعدد دوسرے عوامل تبدیل ہو جانے کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر  
نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد  --ڈیٹا ہے   100,000وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابِل اعتبار پیمانہ کیس فی 

   شرح۔
( ریاسِت نیویارک کے  Health Electronic Response Data Systemہیلتھ الیکٹرانک رسپانس ڈیٹا سسٹم )

( کا اعداد و شمار کا ماخذ ہے جو صرف ہسپتالوں، نرسنگ ہومز اور بالغوں کی دیکھ  NYS DOHمحکمٔہ صحت )
   بھال کے مراکز کی جانب سے روزانہ رپورٹ کردہ موت کے تصدیق شدہ اعداد و شمار اکٹھے کرتا ہے۔

  
( کو ٹیسٹنگ کی ایسی سہولت  HHSاپریل سے، مؤثر وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات ) 4پیر،  اہم نوٹ:

کے ریپڈ اینٹی جن ٹیسٹ   COVID-19گاہیں مزید درکار نہیں ہوں گی جو منفی نتائج کی رپورٹ کرنے کے لئے 
کو استعمال کرتے ہوئے نیویارک  نتائج  PCRاستعمال کرتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر، لیب کی جانب سے رپورٹ شدہ 

ریاست کے فی صد مثبت پیمانے کا حساب لگایا جائے گا۔ مثبت اینٹی جن ٹیسٹ کو فی الحال نیویارک ریاست میں  
اور اینٹی جن   PCRکی رپورٹنگ میں  100kرپورٹ کیا جائے گا اور روزانہ کے نئے کیسوں کی اور کیس فی 

اور دوسرے عوامل کی وجہ سے، جن میں ٹیسٹنگ کے طریقوں میں تبدیلیاں ٹیسٹس دونوں شامل ہوں گے۔ اس تبدیلی 
فی  --ڈیٹا ہے  100,000شامل ہیں، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابِل اعتبار پیمانہ کیس فی 

   صد مثبت نہیں۔
  

• CDC 74,391 - کو رپورٹ کی گئی اور ان کی جانب سے اندراج کی گئی کل اموات  

  
COVID-19  کا صوبائی وفات کے سرٹیفکیٹ کا یہ روزانہ کا ڈیٹا جس کی رپورٹNYS DOH  اورNYC   کی

کو کی جاتی ہے اس میں وہ شامل ہیں جو کسی مقام پر، جس میں ہسپتال، نرسنگ ہومز، بالغان کی  CDCجانب سے 
   نگہداشت کی سہولت گاہوں، گھر پر، شفاخانوں اور دیگر ماحول میں، وفات پا گئے تھے۔

  

  40,266,899 -ویکسین کی لگائی گئی کل خوراکیں  •
  5,373 -گھنٹوں میں لگائی گئی ویکسین کی مجموعی خوراکیں  24گزشتہ  •
  28,964 -دنوں میں لگائی گئی ویکسین کی کل خوراکیں  7گزشتہ  •
سال اور اس سے زائد عمر کے باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی کم از کم ایک   18نیویارک کے  •

  %93.4 -خوراک لگ چکی ہے 

ور اس سے زائد عمر والے باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی مکمل سیریز سال ا 18نیو یارک کے  •
  %84.8 -لگ چکی ہے 



 

 

برس اور اس سے زائد ہے اور انہیں ویکسین کی   18نیویارک کے ان باشندوں کی شرح فیصد جن کی عمر  •
  95.0% -( CDCکم از کم ایک ڈوز لگ چکی ہے )

کے باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی مکمل سیریز  سال اور اس سے زائد عمر 18نیویارک کے  •
  %88.9 -( CDCلگ چکی ہے ) 

سالہ باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگ چکی ہے   17-12نیویارک کے  •
(CDC )- %85.8  

  -( CDCسالہ باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی مکمل سیریز لگ چکی ہے ) 17-12نیویارک کے  •
%75.3  

  -نیو یارک کے ان تمام باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگ چکی ہے  •
83.5%  

  % 75.5 -نیو یارک کے ان تمام باشندوں کی شرح فیصد جن کی ویکسین سیریز مکمل ہے  •

نیویارک کے ان تمام باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگی ہوئی ہے   •
(CDC )- %92.6  

  %79.1 - ( CDCنیویارک کے ان تمام باشندوں کی شرح فیصد جن کی ویکسین سیریز مکمل ہے ) •
  

   آبادی حسِب ذیل ہے: 100Kدن کی اوسط برائے کیس فی -7ہر عالقے کی 
  

  عالقہ
 اکتوبر،   4منگل، 

2022   
  اکتوبر، 5بدھ، 

2022   
  اکتوبر، 6جمعرات، 

2022   

Capital Region  21.20  21.07  20.73  

Central New York  27.61  27.69  27.04  

Finger Lakes  18.29  17.72  17.63  

Long Island  24.76  24.27  23.37  

Mid-Hudson  20.91  20.80  19.88  

Mohawk Valley  26.43  26.11  26.76  

New York City  19.92  19.47  18.46  

North Country  24.11  22.09  21.79  

Southern Tier  21.05  21.37  20.63  

Western New York  17.73  17.99  17.75  

  20.06  20.81  21.15  ریاست گیر

   
دن کے مثبت ٹیسٹ کے نتائج کی اوسط شرح جو گزشتہ تین دنوں میں رپورٹ کی گئی وہ حسِب ذیل -7ہر عالقے میں 

   ہے**:
   

  عالقہ

 منگل، 
 اکتوبر،   4

2022   

 بدھ، 
  اکتوبر، 5

2022   

 جمعرات،  
  اکتوبر، 6

2022   

Capital Region  9.82%  9.82%  9.77%  

Central New York  10.65%  10.79%  10.85%  

Finger Lakes  8.56%  8.44%  8.30%  

Long Island  7.38%  7.27%  6.98%  

Mid-Hudson  6.63%  6.52%  7.05%  

Mohawk Valley  11.11%  10.85%  11.14%  



 

 

New York City  5.51%  5.42%  5.13%  

North Country  10.52%  9.80%  9.90%  

Southern Tier  8.12%  8.35%  7.86%  

Western New York  10.63%  10.67%  10.47%  

  %6.74  %6.89  %6.97  ریاست گیر

   
( Department of Health and Human Services, HHS** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات )

کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی اور متعدد دوسرے عوامل تبدیل ہو جانے کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر  
نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد  --ڈیٹا ہے   100,000وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابِل اعتبار پیمانہ کیس فی 

   شرح۔
  

دن کے مثبت ٹیسٹ کے نتائج کی اوسط شرح جو گزشتہ تین دنوں میں رپورٹ کی -7نیویارک سٹی کی ہر بورو کے 
   گئی وہ حسِب ذیل ہے**:

   

 NY C 2022اکتوبر،  6جمعرات،    2022اکتوبر  5بدھ،    2022اکتوبر  4منگل،   میں بورو   

Bronx  5.69%  5.65%  5.22%  

Kings  4.55%  4.46%  4.23%  

New York  5.45%  5.27%  4.91%  

Queens  6.12%  6.08%  5.74%  

Richmond  8.26%  8.36%  8.27%  

   
( Department of Health and Human Services, HHS** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات )

کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی اور متعدد دوسرے عوامل تبدیل ہو جانے کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر  
نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد  --ڈیٹا ہے   100,000وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابِل اعتبار پیمانہ کیس فی 

   شرح۔
  

کے ٹیسٹ مثبت آئے، جس سے  COVID-19باشندوں کے  1524,گزشتہ روز، ریاست نیویارک میں، نیویارک کے
    ہو گئی ہے۔ ایک جغرافیائی تقسیم حسِب ذیل ہے:6,071,907کل تعداد 

  

  مثبت نئے  مثبت ُکل  کاؤنٹی

Albany  73,325  71  

Allegany  10,208  8  

Broome  54,548  40  

Cattaraugus  18,193  10  

Cayuga  19,129  22  

Chautauqua  27,724  31  

Chemung  24,911  26  

Chenango  11,075  5  

Clinton  20,864  28  

Columbia  12,727  17  

Cortland  12,566  9  

Delaware  9,441  8  

Dutchess  77,614  62  



 

 

Erie  253,253  180  

Essex  7,098  8  

Franklin  11,351  11  

Fulton  15,497  33  

Genesee  15,628  15  

Greene  10,174  4  

Hamilton  1,016  -  

Herkimer  16,451  14  

Jefferson  24,780  31  

Lewis  6,939  5  

Livingston  13,520  11  

Madison  15,799  30  

Monroe  179,935  137  

Montgomery  14,114  10  

Nassau  499,938  325  

Niagara  56,276  30  

NYC  2,820,500  1,548  

Oneida  64,808  83  

Onondaga  134,735  130  

Ontario  24,227  22  

Orange  127,473  101  

Orleans  9,938  7  

Oswego  32,286  48  

Otsego  12,411  14  

Putnam  28,875  20  

Rensselaer  39,030  31  

Rockland  109,388  57  

Saratoga  57,497  57  

Schenectady  40,780  36  

Schoharie  6,108  5  

Schuyler  4,104  6  

Seneca  7,079  10  

St. Lawrence  24,913  33  

Steuben  23,686  21  

Suffolk  517,298  372  

Sullivan  22,410  30  

Tioga  13,085  13  

Tompkins  24,801  11  

Ulster  39,450  44  

Warren  17,362  24  

Washington  14,643  18  

Wayne  20,438  19  



 

 

Westchester  306,883  196  

Wyoming  9,444  6  

Yates  4,161  9  

   
کا ٹیسٹ مثبت آیا،   COVID-19ذیل میں ڈیٹا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ہسپتال میں داخل کتنے افراد ایسے ہیں، جن کا 

کی پیچیدگیوں کے لیے داخل کیا گیا تھا اور کتنے افراد ایسے ہیں جن کو غیر  COVID-19/COVID-19جن کو 
COVID-19 :کیفیات کی وجہ سے داخل کیا گیا تھا   

  

  عالقہ

19-COVID کے  
 حالیہ جو مریض وہ

 میں ہسپتال پر طور
  ہیں داخل

COVID یا 
COVID کی 
  کی پیچیدگیوں

 داخل سے وجہ
  ہیں

COVID یا 
COVID کی 

  وجہ کی پیچیدگیوں
 کی افراد داخل سے

%  

داخل کردہ جہاں  
COVID  داخلے کی

وجوہات میں سے ایک 
وجہ کے طور پر  

  شامل نہیں تھا

% داخل کردہ جہاں  
COVID  داخلے کی

وجوہات میں سے ایک 
وجہ کے طور پر شامل 

  نہیں تھا

Capital 
Region  139  84  60.4%  55  39.6%  

Central 
New York  123  64  52.0%  59  48.0%  

Finger 
Lakes  266  88  33.1%  178  66.9%  

Long 
Island  421  185  43.9%  236  56.1%  

Mid-
Hudson  279  115  41.2%  164  58.8%  

Mohawk 
Valley  76  44  57.9%  32  42.1%  

New York 
City  845  344  40.7%  501  59.3%  

North 
Country  53  16  30.2%  37  69.8%  

Southern 
Tier  100  50  50.0%  50  50.0%  

Western 
New York  131  69  52.7%  62  47.3%  

  %56.5  1,374  %43.5  1,059  2,433  ریاست گیر

  
% سے زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ویریئنٹ کی ٹریکنگ 95ویریئنٹ منتشر ہونے والے وائرسز میں  Omicronاب 

    (۔ny.govویریئنٹ ڈیٹا | محکمہ صحت ) COVID-19پر مزید معلومات کے لئے، براہ کرم یہاں مالحظہ کریں: )
  

ہو گئی ہے۔  58,250نئی اموات کی رپورٹ کی گئی ہے، جس سے ُکل تعداد  16کی وجہ سے ُکل  COVID-19کل، 
  رہائش کی کاؤنٹی کے اعتبار سے، ایک جغرافیائی تقسیم کاری حسِب ذیل ہے:

  

  نئی اموات  کاؤنٹی

Bronx  2  

Broome  1  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce02f95fd055e41b2889c08daa8976d51%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638007665577376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tZDjzIXryX5ESPmSgAZZyMRFdBDgIO51IA9j0fuH7Nk%3D&reserved=0


 

 

Chenango  1  

Erie  1  

Kings  1  

Nassau  2  

New York  1  

Orange  1  

Putnam  1  

Queens  1  

Schenectady  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  1  

Wayne  1  

  16  ُکل میزان

  
سال کے بچوں کے لئے ویکسین کی اپائنٹمنٹس کا شیڈول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کی -11-5نیویارک کے باشندے 

حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کے ماہِر اطفال، خاندانی فزیشن، کاؤنٹی کے صحت کے محکموں، وفاق کی 
(، دیہی مراکِز Federally Qualified Health Centers, FQHCsجانب سے سندیافتہ صحت کے مراکز )

صحت، یا فارمیسیز سے رابطہ کریں جو اس عمر کے گروپ کے لئے ویکسین لگا رہے ہوں۔ قریبی مقامات معلوم 
پر  438829پر تشریف ال سکتے ہیں، اپنا زپ کوڈ  vaccines.gov کرنے کے لیے والدین اور سرپرست صاحبان

-Pfizerاس بات کا یقین کر لیں کہ فراہم کنندہ پر کال کر سکتے ہیں۔  0233-232-800-1ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، یا 
BioNTechCOVID-19  ویکسین لگا رہا ہے، کیونکہ عمر کے اس گروپ کے لئےCOVID-19   کی دوسری

    ویکسینز کی اجازت تاحال نہیں دی گئی ہے۔
  

خصوصاً عمر کے والدین اور سرپرستوں کے لیے نئی معلومات، اکثر پوچھے جانے والے سواالت اور جوابات، اور 
   مالحظہ کریں۔  ویب سائٹاس گروپ والے والدین اور سرپرستوں کے لیے تیار کردہ وسائل کے لیے ہماری 

  

نیویارک کے جن باشندوں نے ویکسین اور بوسٹر ڈوز لگوا لی ہے، عالقے کے حساب سے ان کی ایک جغرافیائی  
   تقسیم حسِب ذیل ہے:

  

  ویکسینیشن عالقائی سے  لحاظ کے مقام کے کنندہ فراہم
    ڈیٹا کا

  
 کم کی ویکسین نے جنہوں لوگ وہ
  ہے ہوئی لگوائی ڈوز ایک کم از

  ویکسین کی جن لوگ وہ
  ہے مکمل سیریز

  عالقہ
 مجموعی 

  ُکل
 مجموعی 

  ُکل

Capital 
Region  

985,179  901,979  

Central New 
York  

659,695  610,344  

Finger Lakes  888,000  821,734  

Long Island  2,248,259  2,002,932  

Mid-Hudson  1,764,862  1,547,705  

Mohawk 
Valley  

332,059  309,210  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce02f95fd055e41b2889c08daa8976d51%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638007665577376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CeyEa6niK2tDRzNwNqXQpS28VhUWTAQUxbhseYZwZOo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce02f95fd055e41b2889c08daa8976d51%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638007665577376757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IDrGYblIfeyuRlRNWNLpI%2FHLq%2Fy%2Bi01NgkVDW5YlJyc%3D&reserved=0


 

 

New York 
City  

8,287,947  7,338,640  

North 
Country  

312,059  282,243  

Southern 
Tier  

455,085  415,161  

Western 
New York  

980,179  900,671  

  15,130,619  16,913,324  گیر ریاست

      

    شاٹس بوسٹر/اضافی

  عالقہ
 مجموعی 

  میے اضافہ روز 7 گزشتہ  ُکل

Capital 
Region  

601,629  405  

Central New 
York  

404,362  344  

Finger Lakes  632,197  480  

Long Island  1,437,592  1,228  

Mid-Hudson  1,136,846  938  

Mohawk 
Valley  

210,325  82  

New York 
City  

3,731,547  1,219  

North 
Country  

188,825  116  

Southern 
Tier  

286,837  229  

Western 
New York  

668,214  327  

  5,368  9,298,374  گیر ریاست

  
19-COVID 19 بورڈ ڈیش  ٹریکر ویکسین-COVID نیویارک کے باشندوں کو تازہ  یم کے بارے مین ویکسین کی تقس

ترین معلومات فراہم کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ ریاسِت نیویارک کا محکمٔہ صحت ویکسین لگانے والی سہولت گاہوں 
ویکسین لگانے کے تمام اعداد و شمار کی رپورٹ کریں؛   COVID-19گھنٹوں کے اندر  24سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ 

ڈیش بورڈ پر ویکسین لگانے کے ڈیٹا کی روزانہ تجدید کی جاتی ہے تاکہ ریاست کی ویکسینیشن کی کوششوں میں تازہ 
کی جانب سے ریاست نیویارک کے محکمٔہ صحت کو  CIRاور  NYSIISترین اعدادوشمار کی عکاسی کی جا سکے۔ 

اعداد و شمار وفاقی طور پر اطالع کردہ اعداد و شمار سے تھوڑے سے مختلف ہیں، جس میں وفاق کی  اطالع کردہ
طرف سے لگائی گئی خوراکیں اور دیگر معمولی فرق شامل ہیں۔ مذکورہ باال ریلیز میں دونوں کے اعداد و شمار شامل  

  ہیں۔
  

###  

 
 www.governor.ny.govاضافی خبر یہاں مالحظہ کی جا سکتی ہے  
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