
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/13/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

- מיליאן מענטשן זענען גענצליך וואקסינירט פאר קאוויד 8גאווערנער קאומאו מעלדעט אז מער ווי 
  אין ניו יארק סטעיט 19

   
  ניו יארקען זענען גענצליך וואקסינירט 40%מער ווי 

  
    שעה 24דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע  111,885

  
   מיליאן דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע זיבן טעג 1קרוב צו 

  
וואקסין דאטע־טאוועל ווייזט פרישע טעגליכע אינפארמאציע בנוגע דאס סטעיט וואקסין  

  דריקט דא פראגראם
   

מיליאן מענטשן זענען גענצליך   8גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז מער ווי 
ען פארטיילט געווארן  דאזעס זענ 111,885 אין ניו יארק סטעיט. 19-וואקסינירט געווארן פאר קאוויד

  1שעה, און קרוב צו   24איבער דער סטעיט׳ס ריזיג־פארצווייגטע אויסטיילונגס נעץ דורכאויס די לעצטע 
  מיליאן דאזעס זענען פארטיילט געווארן דורכאויס די לעצטע זיבן טעג. 

  
ין און ברענגן  ״ניו יארק סטעיט מאכט שטארקע פארשריטן אין פארטיילן די שַאטס אין די ארעמעס ארי

, אבער אונז האבן נאך 19-אונזער באפעלקערונגן צו העכערע ראנגען פון אימיּוניטי אנטקעגן קאוויד
ארבעט צו טון איידער א יעדער קען זיך אומקערן אפגעהיטענערהייט צו א נייעם צושטאנד פון  

״וואקסינירן איז א פריוויליגע, און מיר ארבעטן טאג   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.נארמאלקייט,״ 
און נאכט אויף צו מאכן דעם וואקסין ברייט צוטריטליך דורך עפענען נייע ּפַאּפ־ָאּפ פלעצער און  

אכט מיליאן מענטשן זענען שוין וואקסינירט   פארברייטערן די מעגליכקייטן פאר אריינגייער ַאּפוינטמענטס.
אבער מער ניו יארקער דארפן זיך וואקסינירן אויב מען   -א באדייטפולע דערגרייכונג  וועלכס איז -געווארן 

  וויל דערשלאגן דעם קאוויד איינמאל פאר אלעמאל.״
  

אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונגס פלעצער זענען יעצט אפן פאר פאסיגע ניו יארקער אויף  
די אריינגייער ַאּפוינטמענטס זענען רעזערווירט נאר  אופן.אריינגייער וואקסינירונג אויף א מסודר׳דיגן 

פאר ערשטע דאזעס. די צווייטע דאזעס ווערן אוטומאטיש באשטעלט נאכ׳ן באקומען דעם ערשטן  
אין צוגאב זענען אלע וואקסין פארזארגערס ערמוטיגט צו ערלויבן אריינגייער ַאּפוינטמענטס פאר   שַאט.

ן וועלכע ווילן ענדערש באשטעלן אן ַאּפוינטמענט ביי א סטעיט־אנגעפירטער מענטש פאסיגע ניו יארקער. 
( אדער  Am I Eligible App) בין איך פאסיג עּפּפ מאסן וואקסינירונגס פלאץ קענען דאס טון אויף דעם 

מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלן העלט־  .NYS-4-VAX-1-833ך אנרופן דור
דעּפַארטמענט, אפטייק, דאקטער, אדער שפיטאל אויף צו באשטעלן ַאּפוינטמענטס דארט ווי וואקסינען  

ביי זיך   צו טרעפן אינפארמאציע אויף וואקסין ַאּפוינטמענטס vaccines.govזענען בנימצא, אדער באזוכן 
         אין שכינות.

  
  דאטע צוטיילונג פון איבער דער סטעיט

  17,166,220 -סך הכל דאזעס פארטיילט 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank


 

 

  111,885 -שעה  24סך הכל דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע 
  931,850 -טעג   7סך הכל דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע 

  60.9% -יאר וועלכע האבן באקומען אמווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18ּפראצענט ניו יארקער העכער 
  50.4%  -יאר וועלכע זענען שוין גענצליך וואקסינירט   18ּפראצענט ניו יארקער העכער 

  48.9% -ּפראצענט ניו יארקער מיט אמווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 
  40.4% -ר גענצליך וואקסינירט ּפראצענט ניו יארקע

  

  
מענטשן מיט 

אמווייניגסטנס איין  
  וואקסין דאזע

  
מענטשן גענצליך 

  וואקסינירט
  

  ראיאן
  איינגעזאמלט

  סך הכל

פארמערונג 
דורכאויס די  

  לעצטע
  שעה 24

  איינגעזאמלט
  סך הכל

פארמערונג 
דורכאויס די  

  לעצטע
  שעה 24

Capital 
Region  

577,425   2,733   487,303   5,483   

Central New 
York  

466,814   938   412,116   2,212   

Finger 
Lakes  

587,713   2,168   509,151   8,814   

Long Island  1,261,876   4,719   999,067   9,873   

Mid-Hudson  1,035,645   3,740   837,586   9,034   

Mohawk 
Valley  

229,111   544   200,453   1,525   

New York 
City  

4,470,607   18,929   3,637,751   36,440   

North 
Country  

210,948   511   191,200   654   

Southern 
Tier  

303,753   842   262,851   2,259   

Western 
New York  

627,153   2,453   516,218   4,493   

איבער דער  
  סטעיט

9,771,045   37,577   8,053,696   80,787   

   

  
                        

  

ערשטע דאזעס גענצליך 
ערליפערט צו ניו יארקער  

 פארזארגער 

צווייטע דאזעס גענצליך  
ערליפערט צו ניו יארקער  

 פארזארגער 
  פארזאמלט  סך הכל

  1וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  12/20 - 12/14אן 

163,650   0   163,650   163,650   

  2וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  12/27 - 12/21אן 

452,125   0   452,125  615,775   



 

 

  3וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  1/03 - 12/28אן 

227,395   0   227,395   843,170   

  4וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  1/10  - 1/04אן 

239,025   165,150   404,175   1,247,345   

  5וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  1/17  - 1/11אן 

221,315   119,925   
  

341,240   
  

1,588,585   

  6וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  אן
1/18-  1/24  

250,400   462,395   
  

712,795   
  

2,301,380   

  7וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  אן
1/25 - 1/31  

260,150   239,525   499,675   2,801,055   

  8וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  אן
2/01 - 2/07  

321,850   220,720   542,570   3,343,625   

  9וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  אן
2/8 - 2/14  

320,000   244,500   564,500   3,908,125   

  10וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  אן
2/15 - 2/21  

356,990   265,525   622,515   4,530,640   

  11וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  אן
2/22 - 2/28  

393,530   305,780   699,310   5,229,950   

  12וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  אן
3/01 - 3/07  

1,020,660   290,500   1,311,160   6,541,110   

דאזעס   13וואך 
 3/08וועלכע קומען אן 

- 3/14  

618,880   526,415   1,145,295   7,686,405   

דאזעס   14וואך 
 3/15וועלכע קומען אן 

- 3/21  

699,790   584,775   1,284,565   8,970,970   



 

 

דאזעס   15וואך 
 3/22וועלכע קומען אן 

- 3/28  

828,000   737,080   1,565,080   10,536,050   

דאזעס   16וואך 
 3/29 וועלכע קומען אן

- 4/04  

819,800   569,905   1,389,705  11,925,755   

דאזעס   17וואך 
 4/05 וועלכע קומען אן

- 4/12  

1,068,455   658,770   1,727,225   13,652,980   

דאזעס   18וואך 
  וועלכע קומען אן

4/12 - 4/18  

763,825   774,825   1,538,650   15,191,630   

דאזעס   19וואך 
  וועלכע קומען אן

4/12 - 4/18  

738,340   507,620   1,245,960   16,437,590   

דאזעס   20וואך 
  וועלכע קומען אן

4/19 - 5/02  

757,005   662,790   1,419,795   17,857,385   

דאזעס   21וואך 
  וועלכע קומען אן

5/03 - 5/09  

451,100   556,950   1,008,050   18,865,435   

  
( איז דא  Vaccine Tracker Dashboard-COVID 19) וואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל  19-קאוויד  דער

  19-קאוויד צו באקומען פאר יעדע ניו יארקער אויף צו בלייבן אינפארמירט בנוגע די פארטיילונג פון דעם
( New York State Department of Healthדער ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט ) וואקסין.

וואקסין פארטיילונג דעטאלן אין   19-פארלאנגט פון וואקסינירונגס איינריכטונגען צו באריכטן אלע קאוויד
וועל ווערן טעגליך דערפרישט מיט  שעה; די וואקסין פארטיילונגס דעטאלן אויפ׳ן דאטע־טא 24משך פון 

    די נייסטע און לעצטע מעטריקס פון דער סטעיט׳ס וואקסינירונג אקטיוויטעטן.
  

ניו יארקער וועלכע דערשפירן א חשד פון שווינדלערייען אין דעם וואקסין פארטיילונגס פראצעס קענען 
( בחנם, אדער שיקן אן אימעיל צו דער סטעיט דעּפארטמענט  833-829-7226) VAX-SCAM-833רופן  

הַאטלַײן שטאב מיטגלידער וועלן  STOPVAXFRAUD@health.ny.gov.  ָאוו העלט ביי דעם אדרעס
אריבערפירן די טענות צו די באשטימטע אונטערזיכונגס אגענטורן צו פארזיכערן אז ניו יארקער ווערן  

נישט אויסגענוצט מיט אומ־יושר בשעת דער סטעיט ארבעט אויף צו וואקסינירן דער גאנצער פאסיגער  
    ג.באפעלקערונ

  
###  
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