
 

 

 
 גָאווערנער ענדרו מ. קָאומָאו   5/17/2021 אויף ּבַאלדיגע פובליקירונג:

 
 

  גאווערנער קאומאו באריכט ניו יארקער וועגן דער סטעיט וואקסינציע פראגראם
  

  שעה 24דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע  70,722
  

  דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע זיבן טעג 799,736מער ווי 
   

  דאווערט דערהיינטיגט טעגלעך וועגן דער סטעיטס וואקסין פראגראם  וואקסין דאטע־טאוועל
  

וואקסינאציע    גָאווערנער ענדרו מ. קָאומָאו האט היינט באריכט ניו יארקער וועגן דער סטעיטס
דאזעס זענען פארטיילט געווארן איבער דער סטעיט׳ס ריזיגע אויסטיילונגס נעץ  70,722 פראגראם.

ס די  דאזעס זענען פארטיילט געווארן דורכאוי 799,736שעה, און קרוב צו  24דורכאויס די לעצטע 
  לעצטע זיבן טעג.

  
''מער ניו יארקער ווערן ווייטער וואקסינירט יעדן איינציגן טאג אין אונדזער בטעיט און עס איז קריטיש מיר  

האט גאווערנער  זאלן טון אלעס וואס מיר קענען צו פארזיכערן אז דער פראגרעס גייט ווייטער אן,'' 
געשעענישן פאר א לעבעדיקער עולם פארגרעסערן   - '' שאפערישקייט איז דער עיקר קאומאו געזאגט.

דעם ארייננעם פאר די וואס זענען שוין וואקסינירט, אויפשפרינג וואקאציע ערטער ווערן אוועקגעשטעלט  
 צו אריינגאנג אפוינטמענטס. דער צוגאנג אין טראנספארטאציע פונקטן און מיר האבן פארגרעסערט

צן די רעסורסן, באקומען זייער איינשפריץ און טון זייער טייל אין העלפן  יעצט, דארפן ניו יארקער אויסני
  ס'איז נישטא קיין תירוץ דאס נישט צו טאן.'' -צוריק בויען און צוריק אנהייבן אונדזער געוואלדיגע סטעיט 

  
  אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונגס פלעצער זענען יעצט אפן פאר פאסיגע ניו יארקער אויף

די אריינגייער ַאּפוינטמענטס זענען רעזערווירט נאר  אריינגייער וואקסינירונג אויף א מסודר׳דיגן אופן.
פאר ערשטע דאזעס. די צווייטע דאזעס ווערן אוטומאטיש באשטעלט נאכ׳ן באקומען דעם ערשטן  

ּפוינטמענטס פאר  דערצו, זענען אלע וואקסין פראוויידערס ערמוטיגט צו ערלויבן אריינגייער אַ  שַאט.
מענטשן וועלכע ווילן ענדערש באשטעלן אן ַאּפוינטמענט ביי א סטעיט־אנגעפירטער  פאסיגע ניו יארקער. 

( אדער  Am I Eligible App) פאסיג עּפּפבין איך  מאסן וואקסינירונגס פלאץ קענען דאס טון אויף דעם 
מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלן העלט־  .NYS-4-VAX-1-833דורך אנרופן 

דעּפַארטמענט, אפטייק, דאקטער, אדער שפיטאל אויף צו באשטעלן ַאּפוינטמענטס דארט ווי וואקסינען  
צו טרעפן אינפארמאציע אויף וואקסין ַאּפוינטמענטס לעבן vaccines.gov  זענען בנימצא, אדער באזוכן

           זיי.
  

  דאטע צוטיילונג פון איבער דער סטעיט
  17,626,145 -סך הכל דאזעס פארטיילט 

  70,722 -שעה  24סך הכל דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע 
  799,736 -טעג   7סך הכל דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע 

  61.8% -יאר וועלכע האבן באקומען אמווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18ּפראצענט ניו יארקער העכער 
  52.2%  -יאר וועלכע זענען שוין גענצליך וואקסינירט   18ּפראצענט ניו יארקער העכער 

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


 

 

  50.0% -ּפראצענט ניו יארקער מיט אמווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 
  41.8% -ּפראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט 

  

  
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  

590,125   2,177   503,791   2,642   

Central New 
York  

473,463   1,029   419,089   797   

Finger 
Lakes  

598,984   1,698   522,139   1,623   

Long Island  1,292,141   4,657   1,036,964   6,084   

Mid-Hudson  1,057,589   3,371   871,893   4,730   

Mohawk 
Valley  

232,403   396   205,049   719   

New York 
City  

4,569,338   16,109   3,779,593   22,042   

North 
Country  

213,726   301   193,915   329   

Southern 
Tier  

308,249   877   269,602   724   

Western 
New York  

637,179   1,707   536,642   3,024   

איבער דער  
  סטעיט

9,973,197   32,322   8,338,677   42,714   

   

  
                         

  

ערשטע דאזעס גענצליך 
ערליפערט צו ניו יארקער  

 פארזארגער 

צווייטע דאזעס גענצליך  
ערליפערט צו ניו יארקער  

 פארזארגער 
  פארזאמלט  סך הכל

  1וואך 
דאזעס וועלכע קומען אן  

12/14 - 12/20  

163,650   0   163,650   163,650   

  2וואך 
דאזעס וועלכע קומען אן  

12/21 - 12/27  

452,125   0   452,125  615,775   

  3וואך 
דאזעס וועלכע קומען אן  

  1/03ביז  12/28

227,395   0   227,395   843,170   



 

 

  4וואך 
דאזעס וועלכע קומען אן  

1/04 - 1/10  

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

  5וואך 
דאזעס וועלכע קומען אן  

1/11 - 1/17  

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 וועלכע   13וואך 
  3/14  - 3/08קומען אן 

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

דאזעס וועלכע   14וואך 
  3/21  - 3/15קומען אן 

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

דאזעס וועלכע   15וואך 
  3/28  - 3/22קומען אן 

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

דאזעס וועלכע   16וואך 
  4/04  - 3/29 קומען אן

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

דאזעס וועלכע   17וואך 
  4/12  - 4/05 קומען אן

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

דאזעס וועלכע   18וואך 
  קומען אן

4/12 - 4/18  

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

דאזעס וועלכע   19וואך 
  קומען אן

4/12 - 4/18  

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



 

 

דאזעס וועלכע   20וואך 
  קומען אן

4/19 - 5/02  

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

דאזעס וועלכע   21וואך 
  קומען אן

5/03 - 5/09  

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

דאזעס וועלכע   22וואך 
  קומען אן

5/10 - 5/16  

417,070   509,380   926,450   19,791,885   

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

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

ואקסין פארטיילונג דאטא אין משך  ו 19-פארלאנגט פון וואקסינירונגס פאסיליטיס צו באריכטן אלע קאוויד
שעה; די וואקסין פארטיילונגס דאטא אויפ׳ן דאטא־טאוועל ווערן טעגליך דערפרישט מיט די   24פון  

  נייסטע און לעצטע מעטריקס פון דער סטעיט׳ס וואקסינירונג באמיאונגען.
  

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  XFRAUD@health.ny.govSTOPVA . ָאוו העלט ביי דעם אדרעס
אגענטורן צו פארזיכערן אז ניו יארקער ווערן נישט  אריבערפירן די טענות צו די באשטימטע פארשונג

אויסגענוצט מיט אומ־יושר בשעת דער סטעיט ארבעט אויף צו וואקסינירן דער גאנצער פאסיגער  
  באפעלקערונג.

  
###  
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