
 

 

 
 KATHY HOCHULگورنر   12/23/ 2022 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

کے خالف جنگ میں پیشرفت کے متعلق  COVID-19نے نیو یارک کے شہریوں کو ریاست کی  HOCHULگورنر 
  اپ ڈیٹ کیا

  
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  32دسمبر کو ریاست بھر میں  22
  
  

کے خالف جنگ میں ریاستی پیش رفت کے   COVID-19نے آج نیو یارک کے باشندوں کو  Kathy Hochulگورنر 
بارے میں اپ ڈیٹ کیا اور ان بنیادی اقدامات کی نشاندہی کی جو وہ سردیوں کے موسم میں زیادہ عام ہونے والے سانس 

  کے وائرل انفیکشنز کے پھیالؤ سے بچانے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔
  

یے جمع ہوں گے، میں ہر شخص کو یہ تاکید کرتی  "چونکہ نیو یارک کے مکین تعطیالت کے موسم کو منانے کے ل
ہوں کہ وہ مستعد رہے اور خود کو، اپنے عزیزوں کو اور اپنے عالقوں کو محفوظ اور صحت مند رکھنے کے لیے  

اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے  نے کہا۔ Hochulگورنر تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار الئیں،" 
  کے اختیارات کے بارے میں بات کریں۔" ممکنہ عالج 

  
کر رہی ہیں کہ وہ بیماریوں کی روک تھام والے عمومی اقدامات پر   تاکیدنیو یارک کے باشندوں کو  Hochulگورنر 

تاکہ ریسپائریٹری سنسیشل   —مثالً تازہ ترین ویکسینز لگوانا اور حفظان صحت پر مکمل عمل کرنا  —عمل کریں 
سے بچاؤ ممکن بنے اور مقامی   COVID-19 (، فلو اورRespiratory Syncytial Virus, RSVوائرس )

ہسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ کم کیا جا سکے۔ گورنر نے حال ہی میں نیو یارک کے باشندوں کو موسم سرما میں 
   فراہم کیں۔ اپ ڈیٹسصحت کے حوالے سے ریاستی تیاری کی کوششوں سے متعلق 

   
ے زائد عمر  چھ ماہ اور اس س نے بھی CDCرواں ماہ کے آغاز میں، امریکی خوراک اور ادویات کی انتظامیہ اور 

کے خالف تحفظ میں اضافہ کرنے کے لیے بائی ویلنٹ بوسٹر شاٹ لگوانے کی راہ   COVID-19 کے لیے کے بچوں
   کے لیے دستیاب تھے۔ ے بڑی عمر کے بچوںسال اور اس س 5ہموار کی۔ اس سے قبل، یہ ٹیکے صرف 

   
چونکہ ریاست بھر میں فلو کے کیسز کی تعداد زیادہ رہی ہے، ریاست نیو یارک کے محکمٔہ صحت نے حال ہی میں 

میں   رپورٹنیویارک کے شہریوں کو فلو شاٹ لینے سمیت احتیاطی اقدامات کرنے کی یاد دہانی کروائی ہے۔ ایک حالیہ 
فیصد اضافہ   19نے والے ہفتے میں پورے نیو یارک میں لیبارٹری سے تصدیق شدہ کیسز میں دسمبر کو ختم ہو 10

  اور فلو کی وجہ سے ہسپتالوں میں داخلے میں چھ فیصد اضافہ دکھایا گیا ہے۔
فلو جیسی عالمات والے مریضوں کے لیے شعبٔہ ہنگامی حاالت کے دورے بھی مسلسل زیادہ رہے ہیں۔ محکمہ کی  

میں اسی ہفتے کے دوران ریاست میں طویل المعیاد اور انتہائی نگہداشت کی  انفلوئنزا کی نگرانی کی تازہ ترین رپورٹ
   معامالت پائے گئے ہیں۔ 79ری سے تصدیق شدہ سہولیات میں لیبارٹ

کا آغاز بھی کیا جس میں نیویارک کی ریاستی کمشنر برائے  عوامی آگاہی مہمنے ایک  Hochulاس سے قبل گورنر 
نیویارک کے باشندوں سے ان تین وائرسز کے متعلق براہ راست بات کی جو فی   Mary T. Bassettصحت ڈاکٹر 

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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237372116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cZYOEYZ0UDDU3ebOR80m5ZCbhtwEHY5DTdEn3kH1zlA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fvideo-audio-photos-rush-transcript-governor-hochul-updates-new-yorkers-winter-health&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BPWXSCk5UeuYYJIWXNk1OHnGs2R%2BWUt%2F%2B7MsAhKyXRg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Fnews-events%2Fpress-announcements%2Fcoronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-updated-bivalent-covid-19-vaccines-children-down-6-months%23%3A~%3Atext%3DWith%2520today%27s%2520authorization%252C%2520the%2520Moderna%2Cmonovalent%2520Moderna%2520COVID-19%2520Vaccine.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RpnPT603tj7h6M3tRq%2BexkwccMmI3%2BkaAdlYkS9%2B85k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Fnews-events%2Fpress-announcements%2Fcoronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-updated-bivalent-covid-19-vaccines-children-down-6-months%23%3A~%3Atext%3DWith%2520today%27s%2520authorization%252C%2520the%2520Moderna%2Cmonovalent%2520Moderna%2520COVID-19%2520Vaccine.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RpnPT603tj7h6M3tRq%2BexkwccMmI3%2BkaAdlYkS9%2B85k%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iPGQf57tyaogfFdlJjXJ38RCqR1ufqWhU%2F3wsPxHQXE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Finfluenza%2Fsurveillance%2F2022-2023%2Fflu_report_current_week.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eBUuhExQq4uNDQLcw2UKrcYj5%2BesWdjLFDz7ZAJV%2BAQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Finfluenza%2Fsurveillance%2F2022-2023%2Fflu_report_current_week.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eBUuhExQq4uNDQLcw2UKrcYj5%2BesWdjLFDz7ZAJV%2BAQ%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fygG1cZXLBq70CLqfktXnz6S%2BtWG8UOnnjhr5eJz4hg%3D&reserved=0


 

 

بننے والی استعداد کے ساتھ گردش کر رہے ہیں۔  الوقت ریاست میں ایک جیسی عالمات اور سنگین بیماری کا سبب
اور اس کے والدین کے لیے تیار  مختصر کلپریاست نیو یارک کے محکمٔہ صحت کی پیش کردہ ویڈیوز میں ایک 

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

ویکسین بوسٹرز بھی لگوانے کی تاکید کی۔ بوسٹر   COVID-19گورنر نے نیو یارک کے باشندوں کو اپنے 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 کے فراہم کنندہ سے رابطہ کریں؛ 
   پر کال کریں۔ 0233-232-800-1ی مقامات تالش کرنے کے لیے قریب

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

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

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

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

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 - 34.15کیسز فی  •

  100k - 28.67روزہ اوسط کیسز فی -7 •

  69,818- ٹیسٹ کے رپورٹ کردہ نتائج •

  6,674 -ُکل مثبت •

  %**9.04 -مثبت فیصد •

  %**7.86-روزہ اوسط فیصد مثبت-7 •

  (59-) 3,719-ہسپتال میں داخل کیے گئے مریض •

  609-نئے داخل کردہ مریض  •

• ICU (8-) 366-میں داخل شدہ مریض  

• ICU (5)+ 164-میں داخل مریض جن کو ٹیوب ڈالی گئی ہے  

  (620)+ 378,076-ُکل مریض جنہیں چھٹی دی گئی •

• HERDS 32-کے ذریعے نگہداشِت صحت کی سہولت گاہوں کی جانب سے رپورٹ شدہ نئی اموات  

• HERDS 60،150-کے ذریعے نگہداشِت صحت کی سہولت گاہوں کی جانب سے رپورٹ شدہ ُکل اموات  

  
** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد  

دیگر عوامل کی 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  100,000

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG8BbiVdQ2As&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IuOKCdPsItyXpwtv1o8jRb50zT8aVwNvG85w8XKmyyw%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8nCj7ggCZOPtqnRWwPtsPhn7hfsF0NkfZDmyIpgsJjY%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1yBnhbXKJFMd8atNJ9gQrxBzJIWBfN4lSNpXg7YoY4Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mE1iYFQ1GiLArKP4raV4i%2ByLbwuCf8LtZCpFbtNQslo%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BXHebY3Q14RDZNRha67IPzTvPzSo4fKoGlDioGQm09Y%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xb9A0csnMZXEsy3uEaQfwHi4aGrrI0QJxo1TR3y8GQ0%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ykUX7WAVd7a5zx44YqLH9rJThokj494dmFSOaRWiyxA%3D&reserved=0


 

 

ڈیٹا کا سورس ہے جو صرف ہسپتالوں سے، نرسنگ ہومز اور  NYS DOHیکٹرانک ریسپانس سسٹم ایک صحت کا ال
  بالغان کی نگہداشت کی سہولت گاہوں سے روزانہ اموات کا مصدقہ ڈیٹا حاصل کرتا ہے۔

  
 Department of Health andاپریل سے مؤثر، وفاقی محکمہ صحت اور انسانی خدمات ) 4بروز پیر،  اہم نوٹ:

Human Services, HHS  کو مزید جانچ کی ان سہولیات کی ضرورت نہیں ہے جو منفی نتائج کی اطالع دینے )
ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹس استعمال کرتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر، لیب کی جانب سے رپورٹ شدہ   COVID-19کے لیے 

PCR کا حساب لگایا جائے گا۔ مثبت اینٹی جن  نتائج کو استعمال کرتے ہوئے نیویارک ریاست کے فی صد مثبت پیمانے
کی   100kٹیسٹ کو فی الحال نیویارک 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 دوسرے عوامل کی وجہ سے، جن میں   PCRرپورٹنگ میں 
تبدیلیاں شامل ہیں، کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثر کو ماپنے کا سب سے قابِل اعتبار پیمانہ  ٹیسٹنگ کے طریقوں میں 

  فی صد مثبت نہیں۔ -- ڈیٹا ہے  100,000کیس فی 
  

• CDC 76,528 -کو رپورٹ کی گئی اور ان کی جانب سے اندراج کی گئی کل اموات  

  
کو اطالع کردہ   CDC( اور نیو یارک شہر کی طرف سے NYS DOHریاست نیو یارک کے محکمٔہ صحت )

COVID-19  سے ہونے والی موت کے عارضی سرٹیفکیٹ کے ان اعداد و شمار میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی وفات
کسی بھی مقام پر ہوئی، بشمول ہسپتال، نرسنگ ہومز، بالغوں کی دیکھ بھال کے مراکز، گھر پر، ہسپتال اور دیگر 

  ماحولوں میں۔
  

    43,302,276-ویکسین کی لگائی گئی ُکل خوراکیں •

    20,217  -گھنٹے میں لگائی گئی ویکسین کی ُکل خوراکیں 24گزشتہ  •

   131,803-روز میں لگائی گئی ویکسین کی ُکل خوراکیں  7گزشتہ  •

سال اور اس سے زائد عمر کے باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی مکمل سیریز  18نیو یارک کے  •
   %85.3-لگ چکی ہے 

ائد عمر کے باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی مکمل سیریز سال اور اس سے ز 18نیو یارک کے  •
   %90.3-( CDCلگ چکی ہے ) 

   % 14.1 -سال اور اس سے زائد عمر کے باشندوں کی شرح فیصد جو اپ ٹو ڈیٹ ہیں  18نیو یارک کے  •

- سالہ باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی مکمل سیریز لگ چکی ہے  17-12نیو یارک کے  •
%74.3    

سال ہے اور جن کی ویکسین سیریز مکمل ہو  17تا  12نیو یارک کے ان شہریوں کی فیصد جن کی عمر  •
   %76.0-( CDCچکی ہے )

    %5.1-سالہ باشندوں کی شرح فیصد جو اپ ٹو ڈیٹ ہیں  17-12نیو یارک کے  •

 -سالہ باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی مکمل سیریز لگ چکی ہے  11-5نیو یارک کے  •
39.7%   

  -( CDCسالہ باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی مکمل سیریز لگ چکی ہے ) 11-5نیو یارک کے  •
%40.5   

   %2.7 -سالہ باشندوں کی شرح فیصد جو اپ ٹو ڈیٹ ہیں  11-5نیو یارک کے  •

   %6.9 -سالہ باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی مکمل سیریز لگ چکی ہے  4-0نیو یارک کے  •

    %6.9 -سالہ باشندوں کی شرح فیصد جو اپ ٹو ڈیٹ ہیں  4-0نیو یارک کے  •

   %76.2-ویکسین کی مکمل شدہ سیریز والے تمام نیو یارک کے رہائشیوں کی شرح فیصد •

   %80.4- ( CDCویکسین کی مکمل شدہ سیریز والے تمام نیو یارک کے رہائشیوں کی شرح فیصد)  •



 

 

   %12.2 -نیو یارک کے تمام باشندوں کی شرح فیصد جو اپ ٹو ڈیٹ ہیں  •

  
  آبادی حسِب ذیل ہے: K100دن کی اوسط برائے کیس فی -7ہر عالقے کی 

  

  2022دسمبر  22جمعرات،    2022دسمبر،   21بدھ،    2022دسمبر  20منگل،   عالقہ

Capital Region  12.85   13.15   13.31  

Central New York  12.71   12.80   12.36  

Finger Lakes  13.50   14.27   15.25  

Long Island  44.90   44.33   44.70  

Mid-Hudson  30.38   30.37   30.42  

Mohawk Valley  11.98   12.75   13.69  

New York City  33.41   32.99   33.09  

North Country  13.57   13.50   12.68  

Southern Tier  12.19   12.19   12.30  

Western New York  14.49   15.74   16.42  

  28.67   28.46   28.55  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**:
  

  2022دسمبر  22جمعرات،    2022دسمبر،   21بدھ،    2022دسمبر  20منگل،   عالقہ

Capital Region  6.09%   6.44%   6.42%  

Central New York  5.32%   5.38%   5.20%  

Finger Lakes  6.15%   6.62%   6.80%  

Long Island  9.23%   9.29%   9.53%  

Mid-Hudson  7.85%   7.95%   8.10%  

Mohawk Valley  5.23%   5.88%   6.40%  

New York City  7.35%   7.42%   7.68%  

North Country  5.27%   5.36%   5.36%  

Southern Tier  5.13%   4.90%   5.13%  

Western New York  10.91%   11.44%   12.65%  

  %7.86   %7.62   %7.50  ریاست گیر

  
** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد  

دیگر عوامل کی 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  100,000

  
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 2022دسمبر  22جمعرات،   2022دسمبر   21بدھ،   2022دسمبر  20منگل،   میں بورو  



 

 

Bronx  8.51%  8.62%  8.71%  

Kings  5.76%  5.80%  6.07%  

New York  7.34%  7.35%  7.61%  

Queens  8.99%  9.11%  9.36%  

Richmond  7.97%  8.13%  8.48%  

  
** وفاقی محکمہ برائے صحت اور انسانی خدمات کی جانب سے ٹیسٹ کی رپورٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی اور متعدد  

دیگر عوامل کی 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  100,000

  
کے ٹیسٹ مثبت آئے، جس سے   COVID-19باشندوں کے  6,674یارک میں گزشتہ روز، نیو یارک کے  ریاست نیو
   ہو گئی ہے۔ ایک جغرافیائی بریک ڈاؤن مندرجہ ذیل ہے: 6,407,636ُکل تعداد 

  

  نئے مثبت  ُکل مثبت  کاؤنٹی

Albany  76,540   60   

Allegany  10,511   10   

Broome  57,096   35   

Cattaraugus  18,826   9   

Cayuga  19,865   9   

Chautauqua  28,660   11   

Chemung  26,137   11   

Chenango  11,572   2   

Clinton  21,887   9   

Columbia  13,300   2   

Cortland  12,995   2   

Delaware  9,828   10   

Dutchess  81,940   69   

Erie  262,651   221   

Essex  7,437   4   

Franklin  11,824   11   

Fulton  16,184   15   

Genesee  16,229   7   

Greene  10,594   8   

Hamilton  1,067   1   

Herkimer  17,018   7   

Jefferson  26,144   18   

Lewis  7,169   2   

Livingston  14,045   9   

Madison  16,428   5   

Monroe  187,096   183   



 

 

Montgomery  14,660   11   

Nassau  532,265   758   

Niagara  58,214   31   

NYC  2,990,086   3,321   

Oneida  67,174   39   

Onondaga  139,157   57   

Ontario  25,418   22   

Orange  134,472   165   

Orleans  10,267   5   

Oswego  33,629   16   

Otsego  12,900   10   

Putnam  30,523   39   

Rensselaer  40,692   16   

Rockland  115,178   130   

Saratoga  59,916   33   

Schenectady  42,462   28   

Schoharie  6,411   4   

Schuyler  4,268   4   

Seneca  7,441   6   

St. Lawrence  25,748   7   

Steuben  24,809   12   

Suffolk  550,383   722   

Sullivan  23,714   25   

Tioga  13,754   10   

Tompkins  25,887   10   

Ulster  41,633   37   

Warren  18,386   20   

Washington  15,337   8   

Wayne  21,344   19   

Westchester  324,357   371   

Wyoming  9,768   4   

Yates  4,340   4   

  
کا ٹیسٹ مثبت  COVID-19ذیل میں جو ڈیٹا پیش کیا گیا ہے وہ دکھاتا ہے کہ کتنے افراد ہسپتال میں داخل ہیں جن کا 

کی پیچیدگیوں کی وجہ سے داخل کیا گیا تھا اور ان میں سے کتنے افراد   COVID-19/COVID-19آیا ہے اور انہیں 
  کے عالوہ کسی شکایات کی وجہ سے داخل کیا گیا تھا: COVID-19کو 

  

  عالقہ
COVID-19   کے

وہ مریض جو حالیہ 
COVID  یا
COVID  کی

COVID  یا
COVID  کی

پیچیدگیوں کی وجہ  

داخل کردہ جہاں  
COVID  داخلے کی

وجوہات میں سے ایک 

% داخل کردہ جہاں  
COVID  داخلے کی

وجوہات میں سے ایک 



 

 

طور پر ہسپتال میں 
  داخل ہیں

پیچیدگیوں کی وجہ  
  سے داخل ہیں

سے داخل افراد کی 
%  

وجہ کے طور پر شامل 
  نہیں تھا

وجہ کے طور پر شامل 
  نہیں تھا

Capital 
Region  154  80  51.9%  74  48.1%  

Central 
New York  71  39  54.9%  32  45.1%  

Finger 
Lakes  280  70  25.0%  210  75.0%  

Long 
Island  780  353  45.3%  427  54.7%  

Mid-
Hudson  454  205  45.2%  249  54.8%  

Mohawk 
Valley  49  26  53.1%  23  46.9%  

New York 
City  1,655  724  43.7%  931  56.3%  

North 
Country  51  21  41.2%  30  58.8%  

Southern 
Tier  74  19  25.7%  55  74.3%  

Western 
New York  151  60  39.7%  91  60.3%  

  %57.1  2,122  %42.9  1,597  3,719  پوری ریاست

  
  

% سے زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ویریئنٹ کی ٹریکنگ 95ویریئنٹ منتشر ہونے والے وائرسز میں  Omicronاب 
Variant Data | Department of -COVID 19پر مزید معلومات کے لیے، براہ کرم یہاں مالحظہ کریں:

Health (ny.gov۔)  
  

نئی اموات رپورٹ کی گئیں، جس سے ُکل تعداد   32کی وجہ سے مجموعی طور پر  COVID-19گزشتہ روز 
   ہو گئی۔ رہائشی کاؤنٹی کے حساب سے، ایک جغرافیائی تجزیہ حسِب ذیل ہے: 60,150

  

  نئی اموات  کاؤنٹی

Albany  1  

Bronx  4  

Chemung  1  

Erie  2  

Kings  7  

Nassau  3  

New York  2  

Oneida  1  

Orange  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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=057dYf7sdc6kPvW03SVRDkHV%2BFbq8OJJDyFMytF%2BUW8%3D&reserved=0
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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=057dYf7sdc6kPvW03SVRDkHV%2BFbq8OJJDyFMytF%2BUW8%3D&reserved=0


 

 

Putnam  1  

Queens  4  

Rockland  1  

Warren  1  

Washington  1  

Westchester  2  

  32  ُکل میزان

  
سالہ بچوں کے لئے ویکسین کی اپائنٹمنٹس شیڈول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں  11تا  5نیویارک کے باشندے جو 

ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کے ماہِر اطفال، خاندانی فزیشن، کاؤنٹی کے صحت کے محکموں، وفاق کی جانب  
(، دیہی مراکِز صحت، یا فارمیسیز سے Federally Qualified Health Centersسے سندیافتہ صحت کے مراکز )

مالحظہ   vaccines.gov رابطہ کریں جو اس عمر کے گروپ کے لئے ویکسین لگا رہے ہوں۔ والدین اور سرپرست
پر کال کر کے قریبی مقامات کے بارے   0233-232-800-1پر ٹیکسٹ کر کے، یا  438829کوڈ  ZIPاپنا کر کے، 

ویکسین کی پیشکش کرتا   Pfizer-BioNTech COVID-19میں معلوم کر سکتے ہیں۔ اطمینان کر لیں کہ فراہم کنندہ 
  ویکسینز کی ابھی تک اس عمر کے گروپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ COVID-19ہے، کیونکہ دیگر 

  
نئی معلومات، اکثر پوچھے گئے سواالت اور جوابات، اور خاص طور پر اس عمر کے بچوں کے والدین اور سرپرستوں کے لیے  

  پر تشریف الئیں۔  ویب سائٹ ہماریتیار کردہ وسائل کے لیے والدین اور سرپرستوں کے لیے 
  

کے حساب سے ایک جغرافیائی   نیو یارک کے جن افراد نے ویکسین اور بوسٹر خوراک لگوا لی ہے ان کا عالقے
   تجزیہ حسِب ذیل ہے:

   

      عالقائی ویکسینیشن کے اعداد و شمار بلحاظ فراہم کنندہ کا محِل وقوع

   افراد جو اپ ٹو ڈیٹ ہیں   وہ لوگ جن کی ویکسین سیریز مکمل ہے   

  عالقہ
   مجموعی 

   ُکل
   مجموعی 

   ُکل

Capital Region  910,198  203,571  

Central New York  615,575  131,923  

Finger Lakes  830,898  213,572  

Long Island  2,019,292  329,020  

Mid-Hudson  1,570,168  297,012  

Mohawk Valley  311,262  61,598  

New York City  7,442,625  834,299  

North Country  284,507  57,294  

Southern Tier  419,242  94,271  

Western New York  909,370  204,984  

  2,427,544  15,313,137  پوری ریاست

         

      بوسٹر/اضافی ٹیکے

   عالقہ
   مجموعی 

   دنوں کے دوران اضافہ 7گزشتہ    ُکل

Capital Region  798,969  5,453  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s3B4tBAqbgtHtiC2iqKD9tpamyK0nsdWDB7x7NkPfZY%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G1MOVN8c%2B45YXsPSI2oVvupJia%2BDLBaFf6ILHJhapkY%3D&reserved=0


 

 

Central New York  531,205  4,043  

Finger Lakes  842,005  6,884  

Long Island  1,806,460  16,722  

Mid-Hudson  1,470,487  14,042  

Mohawk Valley  271,847  1,768  

New York City  4,656,731  46,086  

North Country  247,302  1,469  

Southern Tier  379,246  3,008  

Western New York  869,061  6,599  

  106,074  11,873,313  پوری ریاست

   
19-COVID 19نیو یارک کے شہریوں کو  ویکسین ٹریکر ڈیش بورڈ-COVID  ویکسین کی تقسیم کے بارے میں

تازہ ترین معلومات فراہم کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ ریاسِت نیویارک کا محکمٔہ صحت ویکسین لگانے والے مقامات  
الع  ویکسین لگانے کے تمام اعداد و شمار کی اط COVID-19گھنٹوں کے اندر اندر  24سے تقاضہ کرتا ہے کہ وہ 

دیں؛ ڈیش بورڈ پر ویکسین لگانے کے اعداد و شمار کی تجدید روزانہ کی جاتی ہے تاکہ ریاست کی ویکسینیشن کی 
کی جانب سے ریاست نیویارک کے   CIRاور   NYSIISکوششوں میں تازہ ترین پیمانے کی عکاسی کی جا سکے۔ 

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

   اعداد و شمار شامل ہیں۔
   

آج کی ریلیز میں اطالع کردہ ویکسینیشن ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کر کے نیو یارک کے "اپ ٹو ڈیٹ" باشندوں کو شامل کیا گیا 
کی تمام ویکسینیشنز، بشمول بائی   COVID-19ہے۔ اپ ٹو ڈیٹ ان افراد کی کل تعداد کی نمائندگی کرتا ہے جنہوں نے 

کے   ویکسینیشن شیڈولز( COVID-19کی جھلک  CDC)ویلنٹ بوسٹر، عمر کی مناسبت سے اور طبی سفارشات 
   طریق کار کے مطابق اور مکمل لگوائی ہے۔
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