
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/19/2021 אויף באלדיגע פַארעפנטליכונג:

 
 

מאסקע און סאציאלע דערווייטערונג הדרכה,  CDCאזוי ווי ניו יארק סטעיט האט אנגענומען דעם 
פון אלע פאסיגע ניו  51%פון דערוואקסענע ניו יארקער און  62%מעלדן אז  טוט גאווערנער קאומאו

  וואקסין דאזע 19-יארקער האבן באקומען כאטש איין קאוויד 
  

  שעה 24דאזעס פארטיילט אין די לעצטע  109,748
  

  דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע זיבן טעג 800,437 
  

  וואקסינאציע פראגראם MTAדאזעס פארטיילט אין ערשטן טאג פון דער פארברייטערטע  845
  

ווערט טעגלעך דערפרישט מיט די לעצטע דעטאלן וועגן דער סטעיטס   וואקסין דאטע־טאוועל
  דא וואקסין פראגראם

  
יאר און עלטער    18פראצענט פון ניו יארקער   62גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז 

איין דאזע פון דעם   פראצענט פון אלע פאסיגע פאר וואקסינען ניו יארקער האבן באקומען כאטש 51און 
דאזעס זענען פארטיילט געווארן איבער דער סטעיט׳ס ריזיגע אויסטיילונגס   109,748 וואקסין. 19קאוויד 

דאזעס זענען פארטיילט געווארן דורכאויס די לעצטע   800,437שעה, און  24נעץ דורכאויס די לעצטע  
דעם ערשטן טאג פון   ,18ציעס אין מאי סטא MTAדאזעס זענען פארטיילט געטטארן אין    845 זיבן טעג.

    פילאט פראגראם. פון דער הצלחהדיגע פארברייטונגדער 
  

געטראפן אין א גרויסן מיילשטיין אין צוריק אויפעפענעם די סטעיט, איז וויכטיג צו  ''אזוי ווי מיר האבן אנ
געדענקען אז אונדזער פראגרעס אין וואקסינאציעס איז געווען א גרויסע פונדעמענט אין מאכן דעם גרויסן  

''צוריקעפענען מיינט בכלל נישט אז צו ווערן   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.צוריקקום מעגלעך,'' 
ווי שטענדיג, אונדז ארבעטן ווייטער מיט קאמיוניטי   וואקסינירט איז געווארן ווייניגער דרינגעוודיג.

אנפירער טון ארגאניזאציעס צו מאכן זיכער אז דער וואקסין איז צוטריטלעך צו יעדן ניו יארקער, און  
אויב דארפט   שעה א טאג צו אדמיניסטרירן מער איינשפריצונגען. 24אונדזערע פראוויידערס ארבעטן 

איר נאך אלץ אייער איינשפריץ, דארפט איר זיך פשוט באווייזן ביי איינע פון אונזערע וואקסינירונג  
   פלעצער און זיך אויפשארן די ארבעל." 

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

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  

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

( אדער  Am I Eligible App) בין איך צוגעפאסט עּפּפ 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  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-new-pop-vaccination-sites-collaboration-mta-following-success
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank


 

 

צו טרעפן אינפארמאציע אויף וואקסין ַאּפוינטמענטס לעבן  ines.govvacc ר באזוכןזענען בנימצא, אדע
            זיי.

  
  דאטע צוטיילונג פון איבער דער סטעיט

  17,854,772 -סך הכל דאזעס אויסגעטיילט 
  109,748 -שעה  24סך הכל דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע 

  800,437 -טעג  7סך הכל דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע 
  62.2% -יאר וועלכע האבן באקומען אמווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18ּפראצענט ניו יארקער העכער 
  53.0%  -יאר וועלכע זענען שוין גענצליך וואקסינירט   18ּפראצענט ניו יארקער העכער 

  50.5% -ּפראצענט ניו יארקער מיט אמווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 
  42.5% -ּפראצענט פון אלע ניו יארקער וואס זענען שוין גענצליך וואקסינירט 

  

  
מענטשן מיט ווייניגסטנס 

  איין וואקסין דאזע
  

מענטשן גענצליך 
  וואקסינירט

  

  ראיאן
  איינגעזאמלט

  סך הכל

פארמערונג אין  
  די לעצטע

  שעה 24

  איינגעזאמלט
  סך הכל

פארמערונג אין  
  די לעצטע

  שעה 24

Capital 
Region  

598,675   4,178   513,854   5,011   

Central New 
York  

477,949   1,807   422,917   1,898   

Finger 
Lakes  

605,463   2,889   528,694   2,878   

Long Island  1,309,576   8,165   1,063,590   13,898   

Mid-Hudson  1,072,743   6,350   889,701   8,167   

Mohawk 
Valley  

234,812   1,064   207,605   1,359   

New York 
City  

4,611,038   21,766   3,832,833   25,427   

North 
Country  

215,151   734   195,390   627   

Southern 
Tier  

311,262   1,355   273,529   2,517   

Western 
New York  

643,242   2,226   545,644   3,758   

איבער דער  
  סטעיט

10,079,911   50,534   8,473,757   65,540   

  
  

  
                          

  

טע דאזעס גענצליך 1
ערליפערט צו ניו יארקער  

  פארזארגער

טע דאזעס 2
גענצליך 

ערליפערט צו 
ניו יארקער  
  פארזארגער

  פארזאמלט  סך הכל

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=zvD0sxQwJo9y5DY0eMWYJRfMzPROnSrgezPsmH68pX0Yc5AAyhrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1zUmo5ZW9JSWU0elc3WTNFOWJJN0xzbkxUU0lSUG5qZndZeHRZNEJ4MXlWT0tlQjBGQnJaQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxUU9HdGxVRXhEUkcxaVJHVTNjbEF5VVUxWVdtdERhR0Z2V1RCWE5tSjJZemhuZW5GdVRYQklXSG90VDNZeVoxOHRhRzVhUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRETmtNMlI1TlRKWlYwNXFZVmMxYkdONU5XNWlNMWwy


 

 

  1וואך 
דאזעס וועלכע קומען אן  

ביז  14דעצעמבער 
  20דעצעמבער 

163,650   0   163,650   163,650  

  2וואך 
דאזעס וועלכע קומען אן  

ביז  21דעצעמבער 
  27דעצעמבער 

452,125   0   452,125  615,775  

  3וואך 
דאזעס וועלכע קומען אן  

ביז ינואר  28דעצעמבער 
03  

227,395   0   227,395   843,170  

  4וואך 
דאזעס וועלכע קומען אן  

  10ביז יאנואר  04יאנואר 

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

  5וואך 
דאזעס וועלכע קומען אן  

  17ביז יאנואר  11יאנואר 

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 18וואך 
 - 4/12וועלכע קומען אן 

4/18  

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

  דאזעס 19וואך 
 - 4/12וועלכע קומען אן 

4/18  

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

  דאזעס 20וואך 
 - 4/19וועלכע קומען אן 

5/02  

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

  דאזעס 21וואך 
 - 5/03וועלכע קומען אן 

5/09  

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

  דאזעס 22וואך 
 - 5/10וועלכע קומען אן 

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-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 אויסטיילונג דעטאלן במשך  19פארלאנגט פון וואקסינירונגס פלעצער צו באריכטן אלע קאוויד־
ליך דערפרישט מיט די נייסטע  שעה; די וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אויפן דאטע־טאוועל ווערן טעג 24

   און לעצטע אינפארמאציע פון דער סטעיטס וואקסינירונג אקטיוויטעטן.
  

ניו יארקער וועלכע דערשפירן א חשד פון שווינדלערייען אין דעם וואקסין פארטיילונגס פראצעס קענען 
ט דעּפארטמענט  ( בחנם, אדער שיקן אן אימעיל צו דער סטעי833-829-7226) VAX-SCAM-833רופן  

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

ירן דער גאנצער צוגעפאסטער  אויסגענוצט מיט אומ־יושר בשעת דער סטעיט ארבעט אויף צו וואקסינ
  באפעלקערונג.

  

###  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאממער | 
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https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=Vr680CJaS1W6V3FPNAD-AqfA228crdw0An6sX56NZ28Yc5AAyhrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1IVVlJSUN0Y3hNV2dyX2pVVE9UMFhLRndBaXoyZFZuXzgtYmozYWFDLXBWT0tlQjBGQnJaQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoweFIySTFNa1ZSVld4TVdteDFNR3gyT0hvemNDMURNa3N3WjJWNmRGTlZMWFZsYkhSS1IxcFVYemR4VDNZeVoxOHRhRzVhUTBGR2RGbFhiSE5rUnpnMlZURlNVRlZHV2tKWFJWcFRVVlpXUlZGSGFHeFpWM2d3WVVNMWRXVlROVzVpTTFrdQ..
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c8143ddf-978f04bd-c816c4ea-000babd9069e-8fa6568ccd9ac0d2&q=1&e=d7dc82cb-ea1e-4209-bd46-1f83e68828a5&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESF4B8D5F51F6E1006852586DA005D9A7900000000000000000000000000000000

