
 

 

 
 : ز ےک لیے  KATHY HOCHULگورنر   2023/ 8/ 3 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 9گزشتہ روز ریاست بھر میں 
   
  

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۔
  

کو، اپنے عزیزوں کو اور اپنی کمیونٹیز کو محفوظ اور "میں نیو یارک کے ہر شہری کو تاکید کرتی ہوں کہ وہ خود 
 Hochulگورنر صحت مند رکھنے کے لیے مستعد رہیں اور تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار النا جاری رکھیں،" 

"ویکسین کی خوراکوں کے بارے میں باخبر رہیں، اور اجتماعات میں شامل ہونے یا سفر کرنے سے پہلے  نے کہا۔
ا یقینی بنائیں۔ اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے ممکنہ عالج کے اختیارات کے بارے میں  ٹیسٹ کروان
  بات کریں۔"

  
کر وا رہی ہیں کہ انہیں بچأو اور پرہیز کے عمومی اقدامات کرنے   دہانی یاد نیویارک کے شہریوں کی  Hochulگورنر 
 COVID-19تاکہ وہ فلو اور  – مثالً تازہ ترین ویکسین لگوانا اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا  –چاہئیں 

سے بچ سکیں اور مقامی اسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ کم ہو سکے۔ گورنر نے اس موسِم سرما میں ریاست کی صحت  
  کرتے ہوئے ان بنیادی اقدامات کا پھر سے اعادہ کیا۔ ڈیٹ اپ کی تیاریوں پر نیو یارک کے باشندوں کو

  
کا ٹیلی وژن، سوشل میڈیا اور  م مہ ایک مشتمل پر ہفتوں 12ے محکمہ صحت نے حال ہی میںریاست نیو یارک ک

کی تجویز   COVID-19اسٹریمنگ سروسز پر آغاز کیا تاکہ نیو یارک کے دائمی طبی کیفیات کے حامل باشندوں کو 
لیے ان سے کردہ بائی ویلنٹ بوسٹر لگوانے کی اہمیت کو سمجھنے اور شدید بیمار ہونے یا ہالک ہونے سے بچنے کے 

سال یا اس سے زائد عمر، حاملہ، موٹاپے کے شکار افراد،  65باخبر رہنے کی ترغیب دی جائے۔ ان کیفیات میں 
  ذیابیطس، یا دل یا پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتال افراد، یا کمزور مدافعتی نظام میں مبتال افراد شامل ہیں۔

  
  وار ہفتہ  کی  نگرانی کی  فلوفروری کو اختتام پذیر ہونے والے ہفتے کی اپنی  25عالوہ ازیں، محکمٔہ صحت نے 

جاری کی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جغرافیائی طور پر ریاست بھر میں لگاتار اکیسویں ہفتے سے  رپورٹ
مثبت کیسز رپورٹ   317,694کاؤنٹیز میں ُکل  57زلہ زکام پھیال ہوا ہے، جس میں اس ُرت میں آج تک تمام موسمی ن

فیصد  23کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریاست بھر میں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک ہفتے کے دوران 
رہی، جو   186داخل ہونے والے افراد کی تعداد  رہ گئی ہے، جبکہ پوری ریاست میں ہسپتالوں میں 1,887کم ہو کر 

   فیصد تک ہے۔ 1گزشتہ ہفتے کے مقابلے 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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992447953591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hoPAAebIA1e0gh2eaht%2BOhMU36dge1JlpXoVPnJqeZY%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992447953591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PRyjdZVpSPOFuyqmihVv0bQpN601W62prsCjSYLVBL0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2F2023-02-24_bivalent%2520booster.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992447953591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e6fqUh0JIopnK6LRVQyWMIbo09rFJi16iF0yPya%2ByBE%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992447953591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A6iLjJN%2BFXjtVdmx%2BN4%2BPVhXadhvGnSga%2BZdMio%2FNRw%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992447953591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A6iLjJN%2BFXjtVdmx%2BN4%2BPVhXadhvGnSga%2BZdMio%2FNRw%3D&reserved=0


 

 

 اس ہیں۔ آئے سامنے  کیسز دو میں  گاہوں سہولت نگہداشتی  مدتی طویل اور نگہداشت انتہائی کہ  ہے  گیا بتایا میں  رپورٹ
  طور مجموعی  میں  ریاست پوری یعنی  ہے،  ملی اطالع کی  وفات کی بچے  ایک سے وجہ  کی انفلوئنزا دوران کے ہفتے

      ہیں۔ ہوئی اموات 11 پر
   

نے نیو یارک کے تمام باشندوں کو یاد دہانی کروائی ہے کہ   Hochulے پیِش نظر، گورنر فلو کا موسم جاری رہنے ک
کا سبب بننے واال وائرس دونوں گردش   COVID-19وہ ابھی بھی اپنی ساالنہ فلُو ویکسین لگوا لیں۔ فلُو کا وائرس اور 

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۔

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

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

ویکسین بوسٹرز لگوانے کی بھی مسلسل  COVID-19نیو یارک کے باشندوں کو اپنے بائی ویلنٹ  Hochulگورنر 
بوسٹر خوراکوں کے  COVID-19تاکید کرتی ہیں۔ دسمبر میں، ریاست نیو یارک کے محکمہ صحت نے بائی ویلنٹ 

   ماہ سے کم عمر کے اہل بچوں کے لیے دستیاب ہیں۔ 6کا اعالن کیا، جو اب  رہنمائی نئیلیے 
   

اپ ڈیٹ کردہ بوسٹرز پہلے بوسٹرز ہیں جن کا ہدف اصل وائرس کی سٹرین اور حالیہ گردش کرنے والے ویریئنٹس  
ہیں، اور انہیں نیو یارک کے نوجوانوں اور تمام اہل افراد کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ بوسٹر کے لیے اپائنٹمنٹ طے 

کاؤنٹی محکمۂ صحت یا نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے  کرنے کے لیے، نیویارک کے باشندے اپنی مقامی فارمیسی،  
پر ٹیکسٹ کریں یا قریبی مقامات تالش کرنے   438829کوڈ  ZIPمالحظہ کریں؛ اپنا  vaccines.govرابطہ کریں؛

   پر کال کریں۔ 0233-232-800-1کے لیے 
  

  آج کے ڈیٹا کا مختصر خالصہ ذیل میں مالحظہ فرمائیں: 
  

   100k - 7.24کیسز فی  •

  k100 - 6.82دن کے اوسط کیسز فی -7 •

  73,994 - رپورٹ کردہ ٹیسٹ کے نتائج •

  1,415 - ُکل مثبت •

 **  1.63% -مثبت فیصد  •

  **2.62% - دن کی اوسط شرح فی صد مثبت-7 •

  1,630( - 27) - مریضوں کا ہسپتال میں داخلہ •

  256 -نئے داخل شدہ مریض   •

• ICU  158( -19)  -میں داخل مریض   

• ICU 46( -5)   - میں داخل شدہ مریض جن کو ٹیوب ڈالی گئی ہے  

  405,496+( 266) -  ُچھٹی دیئے گئے ُکل مریض •

• HERDS 9  - کے ذریعے نگہداشِت صحت کے مراکز کی جانب سے اطالع کردہ نئی اموات  

• HERDS 61,950  -  کے ذریعے نگہداشِت صحت کے مراکز 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 قیوفا **

  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%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-08_public_education_campaign.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eynQsj5DlbKV4LDaNyhKqDNtDThLP3iu0ng3ut7GTZU%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DBN1rUXb2mjG4w0T41FDiZaap3HC9jYE%2B%2BoZZAvxWEM%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0PMYub9ew3%2F9SYnc%2FdIL%2BQg%2F6s0OeVAPziU5a34n3GQ%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6zsNCXEifpXb9nybqq4%2BHHzKGDILgn7nqeTjqkd3%2B%2Fw%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aOWymK6TH9b9fpFYSxRUl6ypR9XEoazOjRd6zCZ7LCo%3D&reserved=0


 

 

 اور ہومز  نرسنگ سے، ہسپتالوں صرف جو ہے  سورس کا ڈیٹا DOH NYS ایک  سسٹم ریسپانس الیکٹرانک 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 78,809 - کو رپورٹ کردہ اور اس کی جانب سے مرتب کردہ ُکل اموات  

  
19-COVID جو ڈیٹا  یہ کا روزانہ  کا  سرٹیفکیٹ صوبائی  کے وفات کے  DOH NYS اور NYC سے جانب کی  

CDC سہولت کی  نگہداشت کی  بالغان ہومز،  نرسنگ ہسپتالوں، جو ہیں شامل لوگ وہ میں اس  ہے گیا  کیا  رپورٹ کو 
     ہوں۔ گئے پا وفات  پر  مقام بھی  کسی  سمیت، ماحول دیگر  اور شفاخانوں پر،  گھر  گاہوں،

   
     ہے:  ذیل حسبِ  آبادی 100K فی  کیس برائے اوسط کی دن-7  کی عالقے ہر
  

  2023  مارچ 7 منگل،  2023 مارچ 6 پیر،  2023  مارچ 5 اتوار،  عالقہ

Capital Region  8.56  8.49  7.94  

Central New York  9.98  10.06  9.65  

Finger Lakes  10.17  9.75  9.68  

Long Island  6.69  6.70  6.55  

Mid-Hudson  6.00  5.96  5.57  

Mohawk Valley  7.65  7.57  7.36  

New York City  5.27  5.22  5.28  

North Country  13.43  12.79  13.30  

Southern Tier  12.30  12.12  12.19  

Western New York  9.64  9.73  9.26  

  6.82  6.94  7.00  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**:
     

  2023  مارچ 7 منگل،  2023 مارچ 6 پیر،  2023  مارچ 5 اتوار،  عالقہ

Capital Region  5.69%  5.75%  5.58%  

Central New York  5.30%  5.25%  5.07%  

Finger Lakes  5.94%  5.83%  5.85%  

Long Island  2.52%  2.44%  2.29%  

Mid-Hudson  2.02%  1.89%  1.45%  



 

 

Mohawk Valley  4.83%  4.80%  5.26%  

New York City  1.87%  1.87%  1.66%  

North Country  7.27%  7.12%  6.84%  

Southern Tier  5.91%  5.82%  5.77%  

Western New York  8.88%  9.18%  8.75%  

  %2.62  %2.93  %2.97  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 2023  مارچ 7 منگل،  2023 مارچ 6 پیر،  2023  مارچ 5 اتوار،  میں بورو  

Bronx  1.80%  1.77%  1.72%  

Kings  1.39%  1.44%  1.21%  

New York  2.58%  2.50%  2.41%  

Queens  2.08%  2.08%  1.97%  

Richmond  2.16%  2.15%  1.79%  

     
  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-19مکینوں کے   1,415ریاست نیو یارک میں گزشتہ روز، نیو یارک کے, 

   ہو گئی ہے۔ ایک جغرافیائی بریک ڈاؤن مندرجہ ذیل ہے: 6,631,753کل تعداد 
  

  مثبت نئے  مثبت ُکل  کاؤنٹی

Albany                             79,384                                     24  

Allegany                             10,897                                      6  

Broome                             59,266                                     49  

Cattaraugus                             19,409                                      7  

Cayuga                             20,646                                      9  

Chautauqua                             29,721                                      8  

Chemung                             26,839                                      9  

Chenango                             11,904                                      2  

Clinton                             22,935                                     13  

Columbia                             14,037                                      5  

Cortland                             13,564                                      4  

Delaware                             10,243                                      3  

Dutchess                             85,465                                     17  

Erie                            271,231                                     98  



 

 

Essex                              7,828                                     13  

Franklin                             12,225                                     10  

Fulton                             16,747                                      5  

Genesee                             16,733                                      9  

Greene                             11,129                                      1  

Hamilton                              1,105                                     -   

Herkimer                             17,611                                      6  

Jefferson                             27,460                                      9  

Lewis                              7,410                                     -   

Livingston                             14,511                                      6  

Madison                             16,981                                      9  

Monroe                            193,666                                     75  

Montgomery                             15,162                                      4  

Nassau                            550,850                                     74  

Niagara                             60,038                                     24  

NYC                          3,089,938                                   470  

Oneida                             69,621                                     32  

Onondaga                            143,685                                     48  

Ontario                             26,414                                     12  

Orange                            140,665                                     19  

Orleans                             10,653                                      1  

Oswego                             34,946                                     13  

Otsego                             13,421                                      3  

Putnam                             31,773                                      4  

Rensselaer                             42,127                                     17  

Rockland                            119,187                                     28  

Saratoga                             61,972                                      6  

Schenectady                             44,052                                     10  

Schoharie                              6,645                                      2  

Schuyler                              4,360                                      2  

Seneca                              7,751                                      5  

St. 
Lawrence                             26,578                                     36  

Steuben                             25,552                                     19  

Suffolk                            569,678                                     79  

Sullivan                             24,834                                      4  

Tioga                             14,185                                     10  

Tompkins                             26,864                                      9  

Ulster                             43,550                                      9  

Warren                             19,081                                      3  

Washington                             16,017                                      5  

Wayne                             22,096                                      9  



 

 

Westchester                            336,628                                     54  

Wyoming                             10,013                                      6  

Yates                              4,470                                      1  

     
 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

  جبکہ ہوئے داخل
 وجوہات کی داخلے

 COVID میں
  نہیں شامل

  جو %  کی افراد ان
  جبکہ ہوئے داخل

 وجوہات کی داخلے
  شامل COVID میں
  نہیں

Capital 
Region  136  85  62.5%  51  37.5%  

Central 
New York  88  44  50.0%  44  50.0%  

Finger 
Lakes  241  60  24.9%  181  75.1%  

Long 
Island  251  115  45.8%  136  54.2%  

Mid-
Hudson  153  54  35.3%  99  64.7%  

Mohawk 
Valley  34  23  67.6%  11  32.4%  

New York 
City  454  171  37.7%  283  62.3%  

North 
Country  45  23  51.1%  22  48.9%  

Southern 
Tier  72  21  29.2%  51  70.8%  

Western 
New York  156  68  43.6%  88  56.4%  

  %59.3  966  %40.7  664  1,630  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:

  
 61,950 تعداد   ُکل سے جس گئیں، کی  رپورٹ اموات نئی 9  پر طور مجموعی سے وجہ کی COVID-19 روز  گزشتہ

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

  اموات نئی  کاؤنٹی

Bronx  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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7XeQqm6Iv4PqDZY9otWbzNIWyy9uM%2FfECAhY8FGh4AI%3D&reserved=0


 

 

Erie  2  

Oneida  1  

Ontario  1  

Queens  1  

Rensselaer  1  

Schenectady  1  

Wyoming  1  

  9  ُکل میزان

  
سالہ بچوں کے لئے ویکسین کی اپائنٹمنٹس شیڈول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں   11تا  5نیو یارک 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   0233-232-800-1سٹ کر کے، یا پر ٹیک 438829کوڈ  ZIPاپنا کر کے، 

ویکسین فراہم کرے،   Pfizer-BioNTechCOVID-19میں معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ اطمینان کر لیں کہ فراہم کنندہ  
     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 
  

###  

  

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

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aOWymK6TH9b9fpFYSxRUl6ypR9XEoazOjRd6zCZ7LCo%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jNxw6xOGgjMC9ZTQ8eXrAYnIhWLupM%2FATEH5d9hACcw%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=u8dYQY%2FhNubQdDELsuVKar2EDWz4bWYQ5quZ90TJSOc%3D&reserved=0
میلبنام:press.office@exec.ny.gov

