
 

 

 
 : ز ےک لیے  KATHY HOCHULگورنر   23/ 11/ 2022 فوری ریلیے

 
 

  بارے کے رفت پیش ریاستی میں جنگ  خالف کے COVID-19 کو باشندوں کے نیویارک نے HOCHUL گورنر
  ہے کیا  ڈیٹ اپ میں

    
  جاری  استعمال کا ذرائع کے عالج کے  اس اور بچاؤ خالف  کے COVID-19 کو باشندوں کے نیویارک نے گورنر

  عالج اور ٹیسٹنگ بوسٹرز، ویکسینز، ہے: دی ترغیب لیے کے رکھنے
  

  گئیں کی  رپورٹ اموات 31  میں بھر ریاست کو نومبر 22
  
  

کے خالف جنگ اور ایسے وائرل تنفسی   COVID-19نے آج نیویارک کے باشندوں کو  Kathy Hochulگورنر 
انفیکشنز کے پھیالؤ سے بچاؤ کی منصوبہ بندی کے حوالے سے ریاست کی پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا، جو خزاں  

   اور سردی کے موسموں کے دوران مزید عام ہو جاتے ہیں۔
  

"چونکہ کل یوِم تشکر کے لیے خاندان جمع ہو رہے ہیں، تو نیویارک کے باشندوں کو چاہیئے کہ اپنے آپ کو اور اپنے 
عزیزوں اور اپنی کمیونٹیز کو محفوظ اور صحت مند رکھنے کے لیے مستعد رہیں اور اس حوالے سے دستیاب تمام  

ین کی خوراکوں کے بارے میں باخبر رہنے کو یقینی  "ویکس نے کہا۔ Hochulگورنر وسائل کو بروئے کار الئیں،"  
بنائیں، 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۔"
  

  ہے دیا زور پر نے نیویارک کے باشندوں Hochulے، گورنر اس ہفتے یوِم تشکر کی تعطیل کی پیش بندی کرتے ہوئ
جیسے تازہ ترین ویکسینز لگوانا اور مناسب حفظاِن صحت پر عمل   –کہ وہ روک تھام کے عام اقدامات اختیار کریں 

تاکہ ان وائرسوں سے محفوظ رہیں اور مقامی ہسپتالوں پر مریضوں کے بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ انفلوئنزا تیزی   -کرنا  
کی تعداد گزشتہ تین ہفتوں میں تقریباً تین ُگنا بڑھ   یسزک شدہ تصدیق سے  لیبارٹری  میں بھر   ریاستہے،  سے پھیل رہا 

  گئی ہے، جبکہ ہسپتال میں داخل ہونے والوں کی تعداد ُدگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔

  
کا آغاز کیا جس میں نیویارک کی   مہم  آگاہی عوامی نئینے ایک  Hochulاس اسے قبل اس ماہ کے دوران، گورنر 

نیویارک کے باشندوں سے براہ راست ان تین وائرسز سے   Mary T. Bassettریاستی کمشنر برائے صحت ڈاکٹر 
(، فلو اور Respiratory Syncytial Virus, RSVریسپائریٹری سنسیٹیئل وائرس ) -متعلق گفتگو کر رہی ہیں  

COVID-19 -   جو آج کل ریاست میں گردش کر رہے ہیں اور جن کی ایک ہی طرح کی عالمات اور سنگین بیماری
اور  کلپ مختصرریاست نیویارک کے محکمہ صحت کی تیار کردہ ان ویڈیوز میں ایک  الحیت ہے۔کا سبب بننے کی ص

کے لیے تیار   کنندگان  فراہم صحت نگہداشتِ ؛ اور خاص طور پر ورژن طویلاس کا والدین کے لیے تیار کیا گیا ایک 
   کردہ ورژن شامل ہیں۔

   
سال اور اس سے زیادہ عمر کے  5نیو 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  شاٹس بوسٹر  ویلنٹ بائیبچوں کو اب 
  لیے تجویز کردہ ہیں۔

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-urges-new-yorkers-take-steps-reduce-risk-respiratory-illnesses-holiday-season&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581756950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GOzCHNNG0sF9%2B0vQJts4K71meORIvdiJpXnxjEdY%2FBQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyshc.health.ny.gov%2Fweb%2Fnyapd%2Fnew-york-state-flu-tracker&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581756950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ch%2BjK5TWzBOHwsySIy43GsY9XL2OAkv4qIy9VzOv2r4%3D&reserved=0
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%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CqqhqJ3woSS5bk5GGdmgi8EnxsblT%2F2yz3G0MgvCjLk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG8BbiVdQ2As&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AZ1WLBgCNczFaTvIeiQAp14sv6g5K3XAuEkqjQPkQTE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjJbMCyI-WJo%26feature%3Dyoutu.be&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t9ZU63BeQ5EKE972DsPNpzRxdv1JaxJJnjwIgpnjcCo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ESZh5u_jEU&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F2%2FiEAyfpfvHb%2FIWmxqQiAqWWNGYZ7y8kEUo9udj4cg%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%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qOYq9wLZduoGb2a6C3JfpABV2%2FuQh9RR1wvZuWoKkOU%3D&reserved=0


 

 

ویکسین بوسٹرز لگوانے کی تاکید کر رہی ہیں۔ بوسٹر  COVID-19گورنر نیویارک کے شہریوں کو بھی 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.govفراہم کنندہ سے رابطہ کریں؛ صحت
  پر کال کریں۔ 0233-232-800-1قریبی مقامات تالش کرنے کے لیے 

  
نیویارک کے شہریوں کو اپنی ساالنہ فلُو ویکسین لگوانے کی ترغیب دے رہی ہیں   Hochulاس کے عالوہ، گورنر 

کا سبب بننے   COVID-19۔ فلُو کا وائرس اور ہے ہوئی پھیلی  پر طور  وسیع وبا کی فلُو کیونکہ ریاست نیویارک میں
واال وائرس دونوں گردش کر رہے ہیں، لٰہذا دونوں کے خالف ویکسین لگوانا صحت مند رہنے اور نگہداشِت صحت  

   کے نظام کو اضافی بوجھ سے بچانے کا بہترین طریقہ ہے۔
  

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

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

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

    ہے: گیا دیا  میں ذیل خالصہ مختصر  کا  ڈیٹا کے آج
  

  100k - 18.98کیسز فی  •

  100k - 18.61دن کے اوسط کیسز فی -7 •

  52,903  - اطالع کردہ ٹیسٹ کے نتائج •

  3,709 -ُکل مثبت  •

    %**6.71 فیصد مثبت •

   %**5.95  -  دن کی اوسط فیصد مثبت 7 •

  (37-) 2,882 - ہسپتال میں داخل کیے گئے مریض •

  442 - نئے داخل کردہ مریض  •

• ICU (6-) 281  -  میں داخل شدہ مریض  

• ICU (5-) 96 - میں داخل شدہ مریض جن کو ٹیوب ڈالی گئی ہے  

  (438)+ 364,852  -  ُکل ڈسچارجز •

• HERDS 31 - کے ذریعے نگہداشِت صحت کی سہولت گاہوں کی جانب سے رپورٹ کردہ نئی اموات  

• HERDS 59,320 - کے ذریعے نگہداشِت صحت کی سہولت گاہوں کی جانب سے رپورٹ کردہ ُکل اموات  

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

  صد  فی کی ہونے مثبت کہ نہ  --  ہے ڈیٹا  100,000 فی  کیس پیمانہ  اعتبار قابلِ  سے سب کا  ماپنے کو اثر کے وائرس
     شرح۔

  
  کے نیویارک  ریاستِ  (System Data Response Electronic Health) سسٹم ڈیٹا  رسپانس الیکٹرانک  ہیلتھ

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

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

کے فوری اینٹیجن ٹیسٹس   COVID-19گاہیں مزید درکار نہیں ہوں گی جو منفی نتائج کی رپورٹ کرنے کے لیے 
نتائج کو استعمال کرتے ہوئے نیویارک   PCRاستعمال کرتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر، لیب کی جانب سے رپورٹ شدہ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mUMVJ%2FcIARoU%2B0pqaL0TL%2FudRUsjJ27rwb%2BLbRt%2BGhU%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%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w8VCaJxP5PnEhkP1KrH1%2B2mj0Cuu57bnQKLGCqbgHWQ%3D&reserved=0
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%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f2Z8qXiYn2E6amB59KlCca1TxFI0%2Bn%2B1rQA898e8Roo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fcontact%2Fcontact_information%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8HI9wCMRW%2FKRxGRiqOJl%2BNthksOk%2BEtqyEaOGZbBYVg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2Ffind-vaccines%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yptbS2oj7zEClUT8Ty3dp6suoNUtBV1XKUWSfgQey7c%3D&reserved=0


 

 

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

ٹیسٹس دونوں شامل ہوں گے۔ اس تبدیلی اور دیگر عوامل، بشمول جانچ کے طریقوں میں تبدیلی کی وجہ سے، کسی  
  --کا ڈیٹا ہے  100,000یونٹی پر وائرس کے اثرات کی پیمائش کرنے کے لیے سب سے قابل اعتماد پیمانہ کیسز فی کم

   مثبت شرح فیصد نہیں۔
  

• CDC 75,642  - ُکل اموات  کو رپورٹ کردہ اور ان کی مرتب کردہ  

  
DOH NYS اور NYC سے جانب کی CDC 19 یومیہ کردہ  رپورٹ کو-COVID کے سرٹیفکیٹ کے موت کے  

  بالغان ہومز، نرسنگ ہسپتالوں، بشمول ہو ہوئی  پر  مقام بھی کسی موت کی جن ہیں شامل  افراد  وہ میں ڈیٹا عارضی اس
   میں۔ ترتیبات  دیگر اور خانے شفا  پر، گھر میں، گاہوں سہولت کی بھال  دیکھ کی

  
     ہے:  ذیل حسبِ  آبادی K100 فی  کیس برائے طاوس کی دن-7  کی عالقے ہر

  

  عالقہ
 20 اتوار،

  2022 نومبر،
  نومبر، 21 پیر،

2022  
  نومبر 22 منگل،

2022  

Capital Region  8.91  9.07  8.72  

Central New York  7.83  7.90  7.63  

Finger Lakes  9.35  9.45  9.38  

Long Island  24.31  24.31  23.77  

Mid-Hudson  18.21  17.65  17.71  

Mohawk Valley  8.92  8.71  8.89  

New York City  24.69  24.65  24.32  

North Country  8.39  7.67  7.47  

Southern Tier  12.43  12.10  11.83  

Western New 
York  7.28  6.92  6.59  



 

 

  18.61  18.88  19.00  گیر  ریاست

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

   ہے**:
      

  

  عالقہ
 20 اتوار،

  2022 نومبر،
  نومبر، 21 پیر،

2022  
  نومبر 22 منگل،

2022  

Capital Region  4.78%  4.80%  4.73%  

Central New York  3.63%  3.71%  3.81%  

Finger Lakes  4.28%  4.29%  4.17%  

Long Island  6.16%  6.21%  6.30%  

Mid-Hudson  6.07%  5.96%  6.08%  

Mohawk Valley  4.34%  4.29%  4.29%  

New York City  6.33%  6.34%  6.44%  

North Country  4.47%  4.32%  4.52%  

Southern Tier  5.38%  4.92%  5.20%  

Western New 
York  5.21%  5.07%  5.12%  

  %5.95  %5.87  %5.88  گیر  ریاست

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

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

  



 

 

 فیصد  شرح اوسط روزہ 7 کی  نتائج  مثبت  کے  ٹیسٹ کردہ  اطالع میں روز تین  گزشتہ کی بورو ہر کے  شہر یارک نیو
    **:  ہے ذیل حسبِ 

    
  

NYC 2022 نومبر 22 منگل،  2022 نومبر، 21 پیر،  2022 نومبر، 20 اتوار،  بورو میں  

Bronx  7.06%  6.99%  7.11%  

Kings  5.77%  5.82%  5.91%  

New York  6.28%  6.31%  6.32%  

Queens  6.95%  7.01%  7.10%  

Richmond  4.98%  4.82%   5.17% 

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

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

  
  سے وجہ کی  جس آیا،  مثبت  ٹیسٹ کا باشندوں 3,709 کے نیویارک لئے کے COVID-19 میں نیویارک ریاست  کل
   ہے:  ذیل مندرجہ ڈاؤن بریک جغرافیائی  ایک ہے۔  گئی پہنچ تک 6,250,706 تعداد  ُکل
    

  

  مثبت نئے  مثبت ُکل  کاؤنٹی

Albany  75,450  27  

Allegany  10,396  2  

Broome  56,238  27  

Cattaraugus  18,648  5  

Cayuga  19,636  6  



 

 

Chautauqua  28,390  4  

Chemung  25,750  22  

Chenango  11,387  5  

Clinton  21,495  7  

Columbia  13,108  9  

Cortland  12,837  3  

Delaware  9,685  1  

Dutchess  79,872  47  

Erie  259,074  90  

Essex  7,336  3  

Franklin  11,662  2  

Fulton  15,935  6  

Genesee  16,033  7  

Greene  10,413  5  

Hamilton  1,054  2  

Herkimer  16,859  6  

Jefferson  25,649  14  



 

 

Lewis  7,069  2  

Livingston  13,875  5  

Madison  16,241  10  

Monroe  184,340  93  

Montgomery  14,485  5  

Nassau  515,433  353  

Niagara  57,583  23  

NYC  2,908,643  2,013  

Oneida  66,461  22  

Onondaga  137,709  31  

Ontario  25,002  5  

Orange  131,134  62  

Orleans  10,149  3  

Oswego  33,236  3  

Otsego  12,728  3  

Putnam  29,694  29  

Rensselaer  40,127  12  



 

 

Rockland  112,172  68  

Saratoga  59,019  26  

Schenectady  41,888  11  

Schoharie  6,316  4  

Schuyler  4,209  -  

Seneca  7,336  3  

St. Lawrence  25,514  4  

Steuben  24,398  17  

Suffolk  532,466  297  

Sullivan  23,209  15  

Tioga  13,520  2  

Tompkins  25,501  12  

Ulster  40,739  17  

Warren  18,009  8  

Washington  15,050  2  

Wayne  21,009  5  

Westchester  315,569  237  



 

 

Wyoming  9,682  4  

Yates  4,284  3  

  
 وہ ہے آیا مثبت  ٹیسٹ  کا COVID-19 کا جن افراد  کتنے داخل میں ہسپتال کہ  ہے کرتا ظاہر یہ  ڈیٹا ذیل درج
19-19/COVID-COVID 19 کو کتنوں اور تھے گئے کیے داخل باعث کے پیچیدگیوں کی-COVID عالوہ کے 

  تھا: گیا  کیا داخل سے وجہ  کی  کیفیات 
  
  

  عالقہ

19-COVID 
  وہ کے

  جو  مریض
  پر  طور حالیہ

 میں ہسپتال
  ہیں داخل

COVID یا 
COVID کی  
 کی پیچیدگیوں

 داخل   سے وجہ
  ہیں

COVID یا 
COVID کی  
 کی پیچیدگیوں

 داخل   سے وجہ
  %  کی افراد

  کردہ داخل
  جہاں

COVID 
  کی داخلے

 وجوہات
 سے میں
  وجہ ایک

  پر  طور کے
 نہیں شامل

  تھا

  داخل %
  جہاں کردہ 

COVID 
  کی داخلے

 وجوہات
 سے میں
  وجہ ایک

  پر  طور کے
 نہیں شامل

  تھا

Capital 
Region  

125  78  62.40%  47  37.60%  

Central 
New 
York  

74  35  47.30%  39  52.70%  

Finger 
Lakes  

266  80  30.10%  186  69.90%  

Long 
Island  

523  245  46.80%  278  53.20%  

Mid-
Hudson  

282  112  39.70%  170  60.30%  

Mohawk 
Valley  

27  13  48.10%  14  51.90%  



 

 

New 
York City  

1,334  527  39.50%  807  60.50%  

North 
Country  

42  25  59.50%  17  40.50%  

Southern 
Tier  

75  26  34.70%  49  65.30%  

Western 
New 
York  

134  41  30.60%  93  69.40%  

  %59.00  1,700  %41.00  1,182  2,882  گیر  ریاست

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

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

 ہے۔ گئی  ہو 59,320 تعداد  ُکل سے جس ہے، گئی کی رپورٹ کی اموات  نئی  31 ُکل سے وجہ کی COVID-19 کل،
   ہے:  ذیل حسبِ  کاری تقسیم  جغرافیائی ایک سے، اعتبار  کے کاؤنٹی کی  رہائش

  اموات نئی  کاؤنٹی

Albany  2  

Cayuga  1  

Clinton  1  

Dutchess  1  

Kings  3  

Madison  1  

Monroe  2  

Nassau  1  

New York  4  

Onondaga  1  

Oswego  1  

Queens  3  

Richmond  1  

Schenectady  1  

Schuyler  1  

St. Lawrence  2  

Steuben  1  

Suffolk  2  

Tioga  1  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oA3NYcqnaW7U88uJcXy50su9URAfSP758Jv5K1q6AsM%3D&reserved=0


 

 

Westchester  1  

 31   کل مجموعی

  
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 ٹیکسٹ   438829کوڈ   ZIPمالحظہ کر سکتے ہیں، اپنا  vaccines.gov کرنے کے لیے والدین اور سرپرستگان

-Pfizerطمینان کر لیں کہ فراہم کنندہ پر کال کر سکتے ہیں۔ یہ ا 0233-232-800-1کر سکتے ہیں، یا 
BioNTechCOVID-19  ویکسین فراہم کرے، کیونکہ ابھی تک اس عمر کے گروپ کے لیے دیگرCOVID-19 

     ویکسینز کی اجازت نہیں ہے۔
  

نئی معلومات، اکثر پوچھے گئے سواالت اور جوابات، اور خاص طور پر اس عمر کے بچوں کے والدین اور 
  مالحظہ کریں۔ سائٹ  ویب سرپرستوں کے لیے تیار کردہ وسائل کے لیے والدین اور سرپرستوں کے لیے ہماری 

  
###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mUMVJ%2FcIARoU%2B0pqaL0TL%2FudRUsjJ27rwb%2BLbRt%2BGhU%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%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qsm46X6MWCROQojtcJ3a01a6GVcSBumvBp5%2BeQTvlbo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce3de4b922791461a512b08dacd78b517%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638048215581913159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4dqASEZOuWTWwpp103C%2B4mL48lR%2Fwn9dlVp0InNgD74%3D&reserved=0
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