
 

 

 
 KATHY HOCHULگورنر   11/21/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

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 اطالع 17نومبر کو ریاست بھر میں   18
   
   

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

   
"جوں جوں ویک اینڈ پر تعطیل نزدیک آ رہی ہے، میں نیویارک کے شہریوں کو تاکید کرتی ہوں کہ وہ خود کو، اپنے  

ے مستعد رہیں اور تمام دستیاب وسائل کو  عزیزوں کو اور اپنی کمیونٹیز کو محفوظ اور صحت مند رکھنے کے لی
"ویکسین کی خوراکوں کے بارے میں باخبر رہیں، اور اجتماعات میں  نے کہا۔ Hochulگورنر بروئے کار الئیں،" 

شامل ہونے یا سفر کرنے سے پہلے ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے ممکنہ عالج کے  
   میں بات کریں۔"  اختیارات کے بارے

   
کا آغاز کیا جس میں نیویارک کی ریاستی کمشنر  عوام کی آگاہی کی مہمنے  Hochulاس ماہ کے اوائل میں گورنر  

نیویارک کے شہریوں سے براہ راست ان تین وائرسز سے متعلق گفتگو کر  Mary T. Bassettبرائے صحت ڈاکٹر 
جو   - COVID-19(، فلو اور Respiratory Syncytial Virus, RSVریسپائریٹری سنسیٹیئل وائرس ) -رہی ہیں 

آج کل ریاست میں گردش کر رہے ہیں اور جن کی ایک ہی طرح کی عالمات اور سنگین بیماری کا سبب بننے کی  
اور اس کے والدین کے   مختصر کلپحیت ہے۔ ریاست نیویارک کے محکمہ صحت کی پیش کردہ ویڈیوز میں ایک صال

کے لیے تیار کردہ ورژن  نگہداشِت صحت فراہم کنندگان؛ اور خاص طور پر طویل ورژنلیے تیار کیے گئے ایک 
    شامل ہیں۔

  
سال اور اس سے زیادہ عمر کے  5 نیو یارک کے مکینوں کو مسلسل یہ یاد دہانی کروا رہی ہیں کہ Hochulگورنر 

کے خالف تحفظ میں اضافہ کرنے کے  COVID-19لگوائے جا سکتے ہیں جو  ٹر شاٹسبائی ویلنٹ بوس بچوں کو اب 
   لیے تجویز کردہ ہیں۔

  
ویکسین بوسٹرز لگوانے کی تاکید بھی کر رہی ہیں۔ بوسٹر   COVID-19گورنر نیو یارک کے شہریوں کو بائی ویلنٹ 

کے لیے اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے، نیویارک کے باشندے اپنی مقامی فارمیسی، کاؤنٹی محکمۂ صحت یا نگہداشت  
پر ٹیکسٹ کریں یا  438829کوڈ  ZIPمالحظہ کریں؛ اپنا  vaccines.govصحت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں؛ 
   پر کال کریں۔ 0233-232-800-1قریبی مقامات تالش کرنے کے لیے 

  
نیو یارک کے باشندوں کو اپنی ساالنہ فلُو ویکسین لگوانے کی ترغیب دے رہی ہیں  Hochulاس کے عالوہ، گورنر 

  COVID-19۔ فلُو کا وائرس اور وہ وائرس جو فلُو کی وبا وسیع طور پر پھیلی ہوئی ہے کیونکہ ریاست نیو یارک میں

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-launches-public-awareness-campaign-protect-new-yorkers-against-respiratory&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TfT7SKvD%2BBd8uEjTWeWo%2F5aroSbjrWzPpKrV%2B4MO6Ws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG8BbiVdQ2As&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kj%2FnK8KfUN1EQwFnZCm9LhS2oak6P6sOls5LlZTE35o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjJbMCyI-WJo&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0Vpg4pRIRnYBUIHh052NZyjArdkIs6UjSQdQw7qFwFU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ESZh5u_jEU&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SkpT1iwC4Isvz7%2BIZaXIqDEG71LnDxxAvvBJFVoLxw8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-updated-covid-19-boosters-now-available-children&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AKiFrGa4loaoZ%2BZmwGhjG7OtiN155kEDtkQNeekgunI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FwXtMpdoczpmg%2BAKXzcmmKHM1HF7BrvIu8qXPNZZzdo%3D&reserved=0
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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y3eA6L6XNaBA5tEv8hi%2BspDg5NHrtw%2FWezuGfW3DciI%3D&reserved=0


 

 

کا سبب بنتا ہے، دونوں ہی گردش کر رہے ہیں، لٰہذا دونوں کے خالف ویکسین لگوانا صحت مند رہنے کے ساتھ  
   نگہداشِت صحت کے نظام پر اضافی دباؤ کو کم کرنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔

  
جاری رکھے ہوئے ہے، جو بالغ افراد اور والدین کو یہ یاددہانی   امی آگاہی مہمساالنہ عوریاستی محکمۂ صحت اپنی 
دونوں کے ٹیکے  COVID-19ماہ اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو فلُو اور  6کرواتی ہے کہ وہ خود اور 

   گزشتہ ماہ سے چلنا شروع ہوئے۔ لگوائیں۔ انگریزی اور ہسپانوی، دونوں زبانوں میں اشتہارات
    

یا مالحظہ کریں  مقامی محکمۂ صحت سے رابطہ کریںفلُو ویکسین کلینکس کے بارے میں معلومات کے لیے، 
/vaccines-vaccines.gov/find۔  

   
    آج کے ڈیٹا کا مختصر خالصہ ذیل میں مالحظہ فرمائیں:

  

  100k - 13.38کیسز فی  •

  100k - 19.00دن کے اوسط کیسز فی -7 •

  38,532  - اطالع کردہ ٹیسٹ کے نتائج •

  2,614 -ُکل مثبت  •

    %**5.97 -مثبت فیصد  •

    %**5.88 - دن کی اوسط شرح فیصد مثبت-7 •

  (*15)+ 2,644 - مریضوں کا ہسپتال میں داخلہ •

   *451 -نئے داخل کردہ مریض  •

• ICU  (*7-) 254 -میں داخل مریض  

• ICU  (*4-) 93 -میں داخل مریض جنہیں ہوا کی نالی لگی ہوئی ہے   

  (*394)+ 363,722  - ُچھٹی دیئے گئے ُکل مریض •

• HERDS 17 - کے ذریعے نگہداشِت صحت کی سہولت گاہوں کی جانب سے رپورٹ شدہ نئی اموات *   

• HERDS 59,220 - کے ذریعے نگہداشِت صحت کی سہولت گاہوں کی جانب سے رپورٹ شدہ ُکل اموات  * 
 

 Department of Health and Human** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات )
Services, HHS  کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی اور متعدد دوسرے عوامل تبدیل ہو جانے )

  100,000کی وجہ سے، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابِل اعتبار پیمانہ کیس فی 
    نہ کہ مثبت ہونے کی فی صد شرح۔  --ڈیٹا ہے 

 
 NYS DOH ،(Health Electronic Response Data Systemیلتھ الیکٹرانک رسپانس ڈیٹا سسٹم )ہ

کا ڈیٹا کا ماخذ ہے جو صرف ہسپتالوں، نرسنگ ہومز اور بالغوں کی دیکھ بھال کی سہولت گاہوں کی جانب 
   سے روزانہ رپورٹ کردہ اموات کا تصدیق شدہ ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔

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

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

ہوئے نیویارک ریاست کے فی صد مثبت پیمانے کا حساب لگایا جائے گا۔ مثبت اینٹی جن ٹیسٹ کو فی الحال  
کی رپورٹنگ   k100نیویارک ریاست میں رپورٹ کیا جائے گا اور روزانہ کے نئے کیسوں کی اور کیس فی 

اور اینٹی جن ٹیسٹس دونوں شامل ہوں گے۔ اس تبدیلی اور دیگر عوامل کی وجہ سے، بشمول  PCRمیں 
ٹیسٹنگ کے طریقوں میں تبدیلی، کمیونٹی پر وائرس کے اثرات کی پیمائش کرنے کے لیے سب سے قابل 

   فیصد مثبت کا نہیں۔ --کا ڈیٹا ہے  100,000اعتماد پیمانہ کیس فی 
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-08_public_education_campaign.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZbB5G4hACKzsgEAh8swyAdh1YvQ1qK15iVeclQZ2jV8%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FivmmS9EZuP9DX%2BDX86LVztg6Tzr5%2FNM9AAcvsMcaIo%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uStDFcmc2lfLY%2FIw3pZlo5ujDxBtGMsaMNfoqD1%2BnEk%3D&reserved=0


 

 

• CDC 75,618 -  کو رپورٹ کی گئی اور اُس کی اندراج کردہ کل اموات   
 

NYS DOH  اورNYC  کی جانب سےCDC  کو رپورٹ کردہ یومیہCOVID-19   کے موت کے
سرٹیفکیٹ کے اس عارضی ڈیٹا میں وہ افراد شامل ہیں جن کی موت کسی بھی جگہ پر ہوئی ہو بشمول ہسپتال، 

     نرسنگ ہومز، بالغان کے لیے دیکھ بھال کی سہولیات، گھر پر، مریض خانے یا کسی دیگر جگہ پر۔
 

     آبادی درج ذیل ہے:  100Kدن کی کیسز کی اوسط فی  7ہر عالقے کی 
   

  2022نومبر  20اتوار،   2022نومبر  19ہفتہ،     2022نومبر  18جمعہ،    عالقہ

Capital Region   9.11  9.02  8.91  

Central New York   7.55  7.57  7.83  

Finger Lakes   9.74  9.57  9.35  

Long Island   23.58  23.76  24.31  

Mid-Hudson   18.10  18.24  18.21  

Mohawk Valley   8.92  8.86  8.92  

New York City   24.10  24.63  24.69  

North Country   8.83  8.83  8.39  

Southern Tier   12.01  12.52  12.43  

Western New York   8.09  7.75  7.28  

  19.00  18.96  18.71   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**:
      

  2022نومبر  20اتوار،   2022نومبر  19ہفتہ،     2022نومبر  18جمعہ،    عالقہ

Capital Region  4.89%  4.83%  4.78%  

Central New York  3.49%  3.50%  3.63%  

Finger Lakes  4.38%  4.37%  4.28%  

Long Island  6.12%  6.10%  6.16%  

Mid-Hudson  6.19%  6.13%  6.07%  

Mohawk Valley  4.40%  4.36%  4.34%  

New York City  6.27%  6.32%  6.33%  

North Country  4.39%  4.46%  4.47%  

Southern Tier  5.25%  5.46%  5.38%  

Western New York  5.25%  5.26%  5.21%  

  %5.88  %5.88  %5.86  ریاست گیر

      
( کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی اور متعدد HHS** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات )

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

    



 

 

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**:

      

NYC 2022نومبر  20اتوار،   2022نومبر  19ہفتہ،     2022نومبر  18جمعہ،    میں بورو  

Bronx  6.98%  7.07%  7.06%  

Kings  5.69%  5.71%  5.77%  

New York  6.20%  6.26%  6.28%  

Queens  6.92%  7.00%  6.95%  

Richmond  5.17%  5.12%  4.98%  

      
( 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-19مکینوں کے  2,614ے ریاست نیو یارک میں گزشتہ روز، نیو یارک ک
      ہو گئی ہے۔ ایک جغرافیائی تقسیم کاری ذیل میں پیش کی گئی ہے: 6,244,030کل تعداد 

   

  نئے مثبت  ُکل مثبت  کاؤنٹی

Albany  75,405  18  

Allegany  10,392  -  

Broome  56,207  6  

Cattaraugus  18,643  1  

Cayuga  19,623  4  

Chautauqua  28,381  1  

Chemung  25,709  14  

Chenango  11,382  1  

Clinton  21,487  7  

Columbia  13,092  4  

Cortland  12,831  1  

Delaware  9,684  2  

Dutchess  79,804  41  

Erie  258,938  17  

Essex  7,332  2  

Franklin  11,660  -  

Fulton  15,927  2  

Genesee  16,024  4  

Greene  10,403  3  

Hamilton  1,052  1  

Herkimer  16,851  2  

Jefferson  25,627  2  

Lewis  7,067  -  

Livingston  13,868  2  



 

 

Madison  16,230  7  

Monroe  184,199  51  

Montgomery  14,474  4  

Nassau  514,781  310  

Niagara  57,547  11  

NYC  2,904,902  1,444  

Oneida  66,429  11  

Onondaga  137,647  34  

Ontario  24,987  8  

Orange  131,026  40  

Orleans  10,142  -  

Oswego  33,225  5  

Otsego  12,721  5  

Putnam  29,645  13  

Rensselaer  40,108  8  

Rockland  112,050  36  

Saratoga  58,971  13  

Schenectady  41,868  10  

Schoharie  6,311  2  

Schuyler  4,209  -  

Seneca  7,329  6  

St. Lawrence  25,508  2  

Steuben  24,370  8  

Suffolk  531,909  268  

Sullivan  23,188  9  

Tioga  13,514  6  

Tompkins  25,473  5  

Ulster  40,712  18  

Warren  17,995  4  

Washington  15,043  6  

Wayne  21,004  5  

Westchester  315,169  128  

Wyoming  9,675  2  

Yates  4,280  -  

    
کا ٹیسٹ مثبت آیا ان میں سے کتنے   COVID-19ذیل میں دیا گیا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ ہسپتال میں داخل افراد جن کا 

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

   عالقہ

اس وقت 
ہسپتال میں 

داخل 

COVID کی وجہ
 COVIDسے یا 

کی پیچیدگیوں کی  

 %COVID کی
وجہ سے یا 

COVID  کی

داخل کردہ جہاں  
COVID  داخلے

کی وجوہات میں  
سے ایک وجہ  

% داخل کردہ  
 COVIDجہاں 

داخلے کی  
وجوہات میں سے 



 

 

COVID-19  
   کے مریض

وجہ سے داخل 
   ہوئے

پیچیدگیوں کی وجہ  
   سے داخل ہوئے

کے طور پر شامل 
   نہیں تھا

ایک وجہ کے 
طور پر شامل نہیں  

   تھا

Capital 
Region   121  76  62.8%  45  37.2%  

Central 
New York   62  27  43.5%  35  56.5%  

Finger 
Lakes   276  79  28.6%  197  71.4%  

Long 
Island   470  201  42.8%  269  57.2%  

Mid-
Hudson   250  102  40.8%  148  59.2%  

Mohawk 
Valley   32  12  37.5%  20  62.5%  

New York 
City   1,174  450  38.3%  724  61.7%  

North 
Country   49  28  57.1%  21  42.9%  

Southern 
Tier   74  21  28.4%  53  71.6%  

Western 
New York   136  46  33.8%  90  66.2%  

  %60.6  1,602  %39.4  1,042  2,644   ریاست گیر

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

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

نئی اموات کی رپورٹ کی گئی، جس سے ُکل تعداد  17کی وجہ سے ُکل  COVID-19نومبر کو،  18جمعہ، 
    ہو گئی ہے۔ رہائش کی کاؤنٹی کے اعتبار سے، ایک جغرافیائی تقسیم کاری حسِب ذیل ہے: 59,220

    

                   نئی اموات  کاؤنٹی

Bronx  1  

Chemung  1  

Kings  3  

Nassau  3  

Niagara  1  

Putnam  1  

Queens  4  

Richmond  1  

Suffolk  1  

Tioga  1  

  17  مجموعی کل

   

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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rhADayolNInGePZpB%2B%2BmKobS9ng%2FLCPwPXaHGFHaLe8%3D&reserved=0


 

 

اعداد و شمار اکٹھا کرنے کی   HERDSاہم نوٹ: فی الحال ویک اینڈ یا تعطیالت پر نگہداشِت صحت کے مراکز سے 
سروے آج دوبارہ شروع ہو گا اور مرکز/موت کے اعداد و شمار کل کی رپورٹ میں دکھائے جائیں  ضرورت نہیں ہے۔ 

   نومبر کو رپورٹ کیے گئے تھے۔ 18گے۔ سٹار کے نشان کے حامل اعدادوشمار بروز جمعہ، 
      

رکھتے ہیں ان کی سال کے بچوں کے لئے ویکسین کی اپائنٹمنٹس کا شیڈول کرنے کا ارادہ -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
-Pfizerپر کال کر سکتے ہیں۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ فراہم کنندہ  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۔

   
والدین اور سرپرستوں کے لیے نئی معلومات، اکثر پوچھے جانے والے سواالت اور جوابات، اور خصوصاً عمر کے 

      مالحظہ کریں۔  ویب سائٹاس گروپ والے والدین اور سرپرستوں کے لیے تیار کردہ وسائل کے لیے ہماری 
   

###  
  
  

  

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

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ریاست نیو یارک | ایگزیکٹیو چیمبر | 
 

 ان سبسکرائب کریں 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ywGfQ1yXvrF7dCNpO8tDcULFoGiGD9%2FopjFRgB7zWiE%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B6fAtuBruqQbnDyu4un5xhEQhq46RycvaDZ5Zr3mKDs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0CvMOTMgbI8%2FVrjdz7gLPyfUGps%2FpEzQgvz%2BOpKI6Xw%3D&reserved=0
میلبنام:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES5D4812FB9952528B85258901006CE42500000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nl0aBOrI7cmo0vadLqB0FX9uHYWh2YL2OdinvUwKy78%3D&reserved=0

