
 

 

 
 : ز ےک لیے  KATHY HOCHULگورنر   30/ 12/ 2022 فوری ریلیے

 
 

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

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

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

    اموات کی اطالع 35دسمبر کو پوری ریاست میں  29
   
  

کے خالف جنگ میں ریاستی پیش رفت کے   COVID-19نے آج نیویارک 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۔
  

ر رہے ہیں، لٰہذا میں سب کو یہ تاکید کرتی ہوں کہ وہ خود  "چونکہ نیو یارک کے باشندگان ساِل نو کی آمد کی تیاری ک 
کو، اپنے عزیزوں کو اور اپنی کمیونٹیز کو محفوظ اور صحت مند رکھنے کے لیے مستعد رہیں اور تمام دستیاب  

"ویکسین کی خوراکوں کے بارے میں باخبر رہیں، اور   نے کہا۔ Hochulگورنر احتیاطی تدابیر عمل میں الئیں،" 
اعات میں شامل ہونے یا سفر کرنے سے پہلے ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے اجتم

  ممکنہ عالج کے اختیارات کے بارے میں بات کریں۔"
  

دے رہی ہیں کہ وہ بیماریوں کی روک تھام والے عمومی اقدامات پر   ترغیبنیو یارک کے باشندوں کو  Hochulگورنر 
تاکہ ریسپائریٹری سنسیٹیئل   — 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 )
نے نیو یارک کے باشندوں کو  Hochulاس ماہ کے آغاز میں، گورنر  ہسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ کم کیا جا سکے۔

  اہم کیں۔فر  ڈیٹس اپموسم سرما میں صحت کے حوالے سے ریاستی تیاری کی کوششوں سے متعلق 
   

  نئی رہنمائی بوسٹر خوراکوں کے لیے  COVID-19گزشتہ ہفتے، ریاست نیو یارک کے محکمٔہ صحت نے بائی ویلنٹ 
ماہ سے کم عمر کے اہل بچوں کے لیے دستیاب ہیں۔ اپ ڈیٹ کردہ بوسٹرز پہلے بوسٹرز ہیں   6کا اعالن کیا، جو اب 

جن کا ہدف اصل وائرس کی سٹرین اور حالیہ گردش کرنے والے ویریئنٹس ہیں، اور انہیں نیو یارک کے نوجوانوں اور 
  ا ہے۔تمام اہل افراد کے لیے تجویز کیا جات

  
دسمبر تک کا ڈیٹا شامل ہے، یہ ظاہر کرتی ہے   24، جس میں کی نگرانی کی ہفتہ وار رپورٹ فلومحکمۂ صحت کی 

کاؤنٹیز میں   62کہ موسمی زکام ریاست بھر میں لگاتار بارہویں ہفتے سے پھیال ہوا ہے، جبکہ آج کی تاریخ تک تمام 
ہسپتال   2,501ے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ریاست بھر میں مثبت کیسز رپورٹ کیے گئ 255,981ُکل 

  23دسمبر پر اختتام پذیر ہونے والے گزشتہ ہفتے سے ریاست بھر میں تصدیق شدہ کیسز میں  24داخلوں کے ساتھ 
  فیصد کمی دیکھنے میں آئی۔ 14فیصد کمی واقع ہوئی، جبکہ مجموعی طور پر ہسپتال داخلوں میں 

  

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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lmDbOfrDjfx4MLN7tDPDF%2Bmr0KsAop7A%2FEsmgBQzxpc%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V9dJ%2FGr0CTc7DtfQdb9Pu%2FmjptMxR884A7ANpCGlbQg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-12-23_vaccine_boosters_available.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8MjP6dlusERAYvnLXmYbGxLbdwXnf622bMUVvppxilY%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D8SQWDvaBGJAri1P1%2FflN%2BrC4NtSr5WZgiS6MPDyxZ4%3D&reserved=0


 

 

کیسز سامنے آئے    43ازیں، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انتہائی نگہداشت اور طویل مدتی نگہداشتی سہولیات میں  عالوہ
 ہیں۔ بچوں کی کوئی اضافی اموات بھی دیکھنے میں نہیں آئیں، لٰہذا ریاست بھر میں ُکل تعداد پانچ ہی ہے۔  

  
نیو یارک کے تمام   Hochulے کے پیِش نظر، گورنر مسلسل فلو کا موسم رہنے اور بڑے پیمانے پر انفیکشنز ہون

کا سبب   COVID-19باشندوں کو اپنی ساالنہ فلُو ویکسین لگوانے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ چونکہ فلو وائرس اور 
بننے واال وائرس دونوں ہی گردش کر رہے ہیں، چنانچہ ان دونوں کے خالف ویکسین لگوانا صحت مند رہنے کے ساتھ  

  ساتھ صحت کی نگہداشت کے نظام پر اضافی دباؤ کو کم کرنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔
  

بوسٹرز لگوانے کی بھی مسلسل  ویکسین COVID-19نیو یارک کے باشندوں کو اپنے بائی ویلنٹ  Hochulگورنر 
تاکید کرتی ہیں۔ بوسٹر کے لیے اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے، نیو یارک کے باشندے اپنی مقامی فارمیسی، کاؤنٹی  

کوڈ  ZIPمالحظہ کریں؛ اپنا  vaccines.gov محکمۂ صحت یا نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں؛
  پر کال کریں۔ 1-800-232-0233پر ٹیکسٹ کریں یا قریبی مقامات تالش کرنے کے لیے  438829

  
بھی جاری رکھی ہوئی ہے، جو بالغ افراد اور والدین کو یہ   مہم  آگاہی عوامی ساالنہریاست کے محکمہ صحت نے اپنی 

 COVID-19ماہ اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو بھی فلو اور  6یاددہانی کرواتی ہے کہ وہ خود بھی اور اپنے 
  ماہ سے چلنا شروع ہوئے۔ دونوں کے شاٹس لگوائیں۔ انگریزی اور ہسپانوی، دونوں زبانوں میں اشتہارات گزشتہ 

  
بھی جاری ہے، جس میں نیو یارک کی ریاستی کمشنر برائے صحت ڈاکٹر   عوامی آگاہی مہمنیز، اسی طرح کی ایک 

Mary T. Bassett   نے نیو یارک کے باشندوں سے ان تین وائرسز کے متعلق براہ راست بات کی، جو فی الوقت
ب بننے والی صالحیت کے ساتھ گردش کر رہے ہیں۔ ریاست  ریاست میں ایک جیسی عالمات اور سنگین بیماری کا سب 

اور اس کے والدین کے لیے تیار کیے گئے   کلپ مختصرنیویارک کے محکمہ صحت کی پیش کردہ ویڈیوز میں ایک  
   کے لیے تیار کردہ ورژن شامل ہیں۔  کنندگان فراہم   صحت نگہداشتِ ؛ اور خاص طور پر ورژن طویلایک 

   
یا مالحظہ کریں   کریں  رابطہ سے صحت محکمۂ مقامیفلُو ویکسین کلینکس کے بارے میں معلومات کے لیے، 

/vaccines-vaccines.gov/find۔  
  

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

  100k - 32.18کیسز فی  •

  100k - 22.94روزہ اوسط کیسز فی  7 •

  60,721  -ٹیسٹ کے رپورٹ شدہ نتائج   •

  6,289 -ُکل مثبت  •

  %**9.82 - فیصد مثبت •

  %**8.41 -  دن کی اوسط مثبت فیصد 7 •

  (74)+ 3,982 - ہسپتال میں داخل مریض •

  719 -نئے داخل شدہ مریض   •

• ICU  (9)+ 428 - میں داخل مریض  

• ICU (4)+ 181 - میں داخل مریض جنہیں ٹیوب ڈالی گئی  

  (621)+ 381,238 -  ُکل ڈسچارجز •

• HERDS 35 - کے ذریعے نگہداشِت صحت کی سہولت گاہوں کی جانب سے رپورٹ کردہ نئی اموات  

• HERDS 60,376 - کے ذریعے نگہداشِت صحت کی سہولت گاہوں کی جانب سے رپورٹ کردہ ُکل اموات  

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

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

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j9sqCEN4iFNm2TRgw9nQR4BMR9dqjK9AbvSCiLdkKas%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nrPNomwlOkzj8N2bIgvRiwc7DH3sWjbaHgjVxHbwA%2Fg%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ca6wG8Yrnd0HQiPlk0sZh1r3H10PLHmmihZgUVOo4Ic%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t4TJGcA%2FtUGmlMhNJZflJgnGOv2DTyHkS1BZTqykFj8%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M%2BmjcbL1DqremRmWGhe490w9yFgxQR%2B6RbN4qWwH5GE%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vjxs5aMFFF%2FfADf0UsX%2FXaOTGGHSDQ7RgyK%2BL8AI92U%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GGSorXqjHR0a2%2F9HVoYeUMBhxQ8FwIseLBxD9oCt3iU%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=igIcwEkTJ%2Bca1mQJ4ILFQOLDnCZUpYNZE1AE2IqE3Xs%3D&reserved=0


 

 

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

  
 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 )
جانب سے رپورٹ شدہ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹس استعمال کرتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر، لیب کی  COVID-19کے لیے 

PCR   نتائج کو استعمال کرتے ہوئے نیویارک ریاست کے فی صد مثبت پیمانے کا حساب لگایا جائے گا۔ مثبت اینٹی جن
کی   100kٹیسٹ کو فی الحال نیویارک ریاست میں رپورٹ کیا جائے گا اور روزانہ کے نئے کیسوں کی اور کیس فی 

ونوں شامل ہوں گے۔ اس تبدیلی اور دیگر عوامل، بشمول جانچ کے اور اینٹی جن ٹیسٹس د  PCRرپورٹنگ میں  
طریقوں میں تبدیلی، کی وجہ سے کسی کمیونٹی پر وائرس کے اثرات کی پیمائش کرنے کے لیے سب سے قابل اعتماد  

   مثبت شرح فیصد نہیں۔ -- کا ڈیٹا ہے  100,000پیمانہ کیسز فی  
  

• CDC 76,769 - کو رپورٹ کردہ اور اس کی جانب سے مرتب کردہ ُکل اموات  

  
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

  

  43,378,559 -ویکسین کی لگائی گئی ُکل خوراکیں  •

  16,830 -گھنٹوں میں لگائی گئی ویکسین کی ُکل خوراکیں   24گزشتہ  •

  76,283 - دنوں 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 

سال اور اس سے زائد عمر کے باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی مکمل سیریز   18نیو یارک کے  •
  90.4% -( CDCلگ چکی ہے ) 

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

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

 سالہ باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی مکمل سیریز لگ چکی   17-12نیو یارک کے  •
 CDC) - %76.0ہے )

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

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

  -( CDCسالہ باشندوں کی شرح فیصد جنہیں ویکسین کی مکمل سیریز لگ چکی ہے ) 11-5نیو یارک کے  •
40.6%  

  %2.8  - 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  •

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

 CDC) - %80.5 نیو یارک کے ان تمام باشندوں کی شرح فیصد جن کی ویکسین سیریز مکمل ہے ) •

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

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

  2022 دسمبر  29 جمعرات،  2022دسمبر   28بدھ،   2022دسمبر  27منگل،   عالقہ

Capital Region  11.57  11.40  12.11  



 

 

Central New York  10.00  9.28  9.75  

Finger Lakes  12.97  11.92  11.29  

Long Island  38.27  36.97  36.63  

Mid-Hudson  27.17  26.65  26.94  

Mohawk Valley  11.89  12.42  12.95  

New York City  27.10  26.68  25.88  

North Country  9.79  10.09  10.74  

Southern Tier  11.24  11.60  11.96  

Western New York  10.19  8.21  8.48  

  22.94  23.22  23.86  ریاست گیر 

     
  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**:
     

  2022 دسمبر  29 جمعرات،  2022دسمبر   28بدھ،   2022دسمبر  27منگل،   عالقہ

Capital Region  6.81%  6.79%  7.19%  

Central New York  5.40%  5.06%  5.57%  

Finger Lakes  7.04%  6.67%  6.63%  

Long Island  9.93%  9.79%  9.74%  

Mid-Hudson  9.49%  8.50%  8.76%  

Mohawk Valley  7.01%  7.11%  7.49%  

New York City  8.10%  8.26%  8.33%  

North Country  5.43%  5.85%  6.19%  

Southern Tier  5.82%  6.77%  6.97%  

Western New York  13.13%  13.33%  12.68%  

  %8.41  %8.29  %8.37  گیر  ریاست

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

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

   
  کی  رپورٹ میں دنوں تین  گزشتہ  جو شرح اوسط کی  نتائج کے ٹیسٹ  مثبت کے دن-7 کے بورو ہر  کی سٹی نیویارک

     ہے**: ذیل حسبِ  وہ گئی
     

NYC 2022 دسمبر  29 جمعرات،  2022 دسمبر  28 بدھ،  2022 دسمبر 27 منگل،  میں بورو  

Bronx  9.20%  9.32%  9.62%  

Kings  6.39%  6.43%  6.50%  

New York  8.41%  8.56%  8.48%  

Queens  9.91%  10.33%  10.35%  

Richmond  7.89%  8.20%  8.61%  

     



 

 

  متعدد  اور تبدیلی میں پالیسی  کی رپورٹنگ   کی  ٹیسٹ سے  جانب کی خدمات انسانی اور صحت  برائے محکمہ وفاقی **
  فی کیس پیمانہ  اعتبار قابلِ  سے سب  کا ماپنے کو اثر کے وائرس پر  کمیونٹی  کسی  سے، وجہ کی عوامل دیگر

     شرح۔ صد  فی  کی ہونے مثبت کہ نہ --  ہے ڈیٹا  100,000
   

کے ٹیسٹ مثبت آئے، جس سے  COVID-19باشندوں کے   6,289ریاست نیو یارک میں گزشتہ روز، نیو یارک کے 
      ہے: ذیل حسبِ  تقسیم جغرافیائی  ایک ۔ہو گئی ہے 6,439,014کل تعداد 

   

  مثبت نئے  مثبت ُکل  کاؤنٹی

Albany                             76,804                                     79  

Allegany                             10,552                                     17  

Broome                             57,307                                     44  

Cattaraugus                             18,878                                     13  

Cayuga                             19,909                                      4  

Chautauqua                             28,739                                     23  

Chemung                             26,190                                     13  

Chenango                             11,604                                      5  

Clinton                             21,955                                     18  

Columbia                             13,348                                     12  

Cortland                             13,034                                      8  

Delaware                              9,880                                     14  

Dutchess                             82,387                                     88  

Erie                            263,180                                   213  

Essex                              7,465                                      5  

Franklin                             11,847                                      4  

Fulton                             16,230                                     11  

Genesee                             16,268                                      9  

Greene                             10,630                                     12  

Hamilton                              1,075                                      2  

Herkimer                             17,063                                     11  

Jefferson                             26,244                                     19  

Lewis                              7,186                                      3  

Livingston                             14,094                                      8  

Madison                             16,460                                      7  

Monroe                            187,702                                   130  

Montgomery                             14,703                                     13  

Nassau                            535,669                                   626  

Niagara                             58,333                                     42  

NYC                          3,005,301                                  2,853  

Oneida                             67,389                                     53  

Onondaga                            139,489                                     74  



 

 

Ontario                             25,528                                     22  

Orange                            135,411                                   215  

Orleans                             10,302                                     11  

Oswego                             33,711                                     21  

Otsego                             12,956                                     11  

Putnam                             30,700                                     36  

Rensselaer                             40,815                                     35  

Rockland                            115,827                                   123  

Saratoga                             60,105                                     33  

Schenectady                             42,605                                     25  

Schoharie                              6,446                                      5  

Schuyler                              4,279                                      2  

Seneca                              7,462                                      3  

St. Lawrence                             25,819                                     20  

Steuben                             24,882                                     16  

Suffolk                            554,259                                   785  

Sullivan                             23,848                                     18  

Tioga                             13,779                                      3  

Tompkins                             25,960                                     13  

Ulster                             41,820                                     32  

Warren                             18,445                                     15  

Washington                             15,395                                     18  

Wayne                             21,413                                     18  

Westchester                            326,202                                   371  

Wyoming                              9,782                                      3  

Yates                              4,348                                      2  

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

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

  عالقہ

19-COVID کے 

  حالیہ  جو مریض  وہ

 میں ہسپتال پر  طور

  ہیں داخل

COVID یا سبب کے  

COVID کی  

  وجہ کی پیچیدگیوں

  ہیں ہوئے داخل سے

COVID وجہ کی  

  کی COVID یا سے

  وجہ کی پیچیدگیوں

  % کی  داخلے سے

داخل ہوئے جبکہ  

داخلے کی وجوہات 

 COVIDمیں 

  شامل نہیں

ان افراد کی % جو  

داخل ہوئے جبکہ  

داخلے کی وجوہات 

شامل   COVIDمیں 

  نہیں

Capital 

Region  171  94  55.0%  77  45.0%  

Central 

New York  54  40  74.1%  14  25.9%  



 

 

Finger 

Lakes  295  76  25.8%  219  74.2%  

Long 

Island  844  381  45.1%  463  54.9%  

Mid-

Hudson  448  191  42.6%  257  57.4%  

Mohawk 

Valley  51  27  52.9%  24  47.1%  

New York 

City  1,785  782  43.8%  1,003  56.2%  

North 

Country  54  24  44.4%  30  55.6%  

Southern 

Tier  76  24  31.6%  52  68.4%  

Western 

New York  204  79  38.7%  125  61.3%  

  %56.9  2,264  %43.1  1,718  3,982  گیر  ریاست

  
  

% سے زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ویریئنٹ کی ٹریکنگ  95ویریئنٹ منتشر ہونے والے وائرسز میں  Omicronاب 
      (۔ny.gov) صحت  محکمۂ   | ڈیٹا ویریئنٹ  COVID-19 پر مزید معلومات کے لئے، براہ کرم یہاں مالحظہ کریں:

  
 تعداد  ُکل سے جس گئیں، کی رپورٹ  اموات نئی 35  پر طور مجموعی سے وجہ کی COVID-19 روز  گزشتہ

    ہے: ذیل حسبِ  کاری   تقسیم جغرافیائی  ایک سے، اعتبار کے کاؤنٹی  کی  رہائش ہے۔ گئی ہو 60,376
  

  نئی اموات  کاؤنٹی

Bronx  4  

Jefferson  1  

Kings  5  

Livingston  1  

Nassau  2  

New York  1  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Ontario  1  

Orange  2  

Queens  6  

Rockland  2  

Suffolk  6  

Tompkins  1  

Westchester  1  

  35  ُکل میزان

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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N3FLxMQ%2BycaepCV3VujExehl18BOrtTkhluxG%2BsdEPw%3D&reserved=0


 

 

  
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
کال کر کے قریبی مقامات کے بارے   پر0233-232-800-1 پر ٹیکسٹ کر کے، یا  438829کوڈ  ZIPاپنا کر کے، 

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

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

     مالحظہ کریں۔ سائٹ  ویب سرپرستوں کی خاطر تیار کردہ وسائل کے لیے والدین اور سرپرستوں کے لیے ہماری 
  

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

  

فراہم کنندہ کے مقام کے لحاظ سے عالقائی ویکسینیشن کا 

    ڈیٹا

   

وہ لوگ جن کی ویکسین سیریز  

  مکمل ہے

افراد جو اپ ٹو ڈیٹ  

  ہیں

  عالقہ

  مجموعی 

  ُکل

  مجموعی 

  ُکل

Capital Region  909,023  205,779  

Central New 

York  
615,723  134,358  

Finger Lakes  831,162  216,913  

Long Island  2,019,955  336,882  

Mid-Hudson  1,572,157  305,080  

Mohawk Valley  311,320  62,590  

New York City  7,446,093  859,035  

North Country  284,565  58,109  

Southern Tier  419,371  95,961  

Western New 

York  
909,486  206,629  

  2,481,336  15,318,855  گیر  ریاست

      

    بوسٹر/اضافی شاٹس

  عالقہ

  مجموعی 

  ُکل

میے   روز 7 گزشتہ

  اضافہ

Capital Region  802,243  3,274  

Central New 

York  
533,648  2,443  

Finger Lakes  845,495  3,490  

Long Island  1,815,483  9,023  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JMgZmf2ayxs9Pb7gCIqQq9V7DUQ8HS%2BacZ1rf2uHRTY%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CRMXj3CBdI6oXYGYkr3edNVOCn3dGUd9rGujfxUzVrE%3D&reserved=0


 

 

Mid-Hudson  1,478,443  7,956  

Mohawk Valley  272,919  1,072  

New York City  4,685,086  28,355  

North Country  248,104  802  

Southern Tier  380,802  1,556  

Western New 

York  
870,818  1,757  

  59,728  11,933,041  گیر  ریاست

   
19-COVID 19و یارک کے باشندوں کو نی بورڈ  ڈیش  ٹریکر ویکسین-COVID   ویکسین کی تقسیم کے بارے میں

تازہ ترین معلومات فراہم کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ نیو یارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ویکسین لگانے والی فیسیلٹیز  
یش بورڈ ویکسین لگوائے جانے کا تمام ڈیٹا رپورٹ کرنے کا تقاضا کرتا ہے؛ ڈ  COVID-19گھنٹے کے اندر  24سے 

پر موجود ویکسین لگوانے کا ڈیٹا روزانہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے تاکہ ریاست میں ویکسینیشن کی کوششوں کے لیے سب سے  
کی جانب سے ریاست نیویارک کے محکمٔہ صحت کو   CIRاور  NYSIISاپ ٹو ڈیٹ پیمائشیں دکھائی جا سکیں۔ 

شمار سے تھوڑے سے مختلف ہیں، جس میں وفاق کی   اطالع کردہ اعداد و شمار وفاقی طور پر اطالع کردہ اعداد و 
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 نیویارک کے "اپ ٹو ڈیٹ" باشندوں کو شامل کیا گیا  
کی تمام ویکسینیشنز، بشمول بائی   COVID-19ہے۔ اپ ٹو ڈیٹ ان افراد کی کل تعداد کو ظاہر کرتا ہے جنہوں نے 

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