
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/20/2021 אויף באלדיגע פַארעפנטליכונג:

 
 

וואקסין דאזעס זענען פארטיילט  19-מיליאן קאוויד  18גאווערנער קאומאו מעלדעט אז מער ווי 
   געווארן אין ניו יארק סטעיט

  
  פון אלע ניו יארקער האבן באקומען ווייניגסטנס איין דאזע 51%דערוואקסענע ניו יארקער און  63%

  
  פון אלע ניו יארקער זענען גענצליך וואקסינירט 43%דערוואקסענע ניו יארקער און  54%

  
יאר אלט האבן באקומען ווייניגסטנס איין דאזע זינט  15און  12ניו יארקער צווישן  100,000מער ווי 

  דעם חודש ווערן צוגעפאסט פריער 
  

   שעה 24דאזעס פארטיילט אין די לעצטע  170,343
  

  דאזעס פארטיילט אין די לעצטע זיבן טעג 858,895
  

וואקסין דאטע־טאוועל טעגלעך דערפרישט מיט נייע דעטאלן וועגן דעם סטעיטס וואקסין פראגראם  
  דא

  
וואקסין דאזעס זענען   19- מיליאן קאוויד 18גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז מער ווי 

דאזעס זענען פארטיילט געווארן איבער דער סטעיט׳ס   170,343 פארטיילט געווארן אין ניו יארק סטעיט.
מיליאן דאזעס זענען   858,895שעה, און  24ריזיג־פארצווייגטע אויסטיילונגס נעץ דורכאויס די לעצטע 

    טע זיבן טעג.פארטיילט געווארן דורכאויס די לעצ
  

"א דאנק די שווערע ארבעט פון אונזערע וואקסין באזארגער איבער דער סטעיט האבן מיר 
איבערגעשטיגן נאך א וועג־צייכן אין אונזערע וואקסינירונג באמיאונגען, וואס איז זייער גוטע נייעס און  

האט גאווערנער  ונגס נעץ," טוט עדות זאגן אויף די עפעקטיווע באניץ פון אונזער שטארקע פארטייל
"אויף דער זעלבער צייט האבן מיר אויך פארדריסנדיגע נייעס, ווייל די צאל   קאומאו געזאגט.

יעצט איז נישט דער נאכצולאזן, און דאס וואס מיר טוען היינט   וואקסינירונג מינערט זיך דראמאטיש.
דערשלאגן דעם ווירוס און אויפבויען צוריק   אז מען וויל אפטמאל באשטימט וויאזוי מארגען וועט אויסזעהן.

   אויף בעסערס, דארף מען זיך אויפדרייען די ארבעל און נעמען דעם וואקסין." 
  

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

ען דעם ערשטן  פאר ערשטע דאזעס. די צווייטע דאזעס ווערט אוטומאטיש באשטעלט נאכ׳ן באקומ
אין צוגאב זענען אלע וואקסין באזארגער ערמוטיגט צו ערלויבן אויפן־ארטיגע ַאּפוינטמענטס פאר   שַאט.

מענטשן וועלכע ווילן ענדערש באשטעלן אן ַאּפוינטמענט ביי א סטעיט־  צוגעפאסטע ניו יארקער.
 Am I) בין איך בארעכטיגט עּפ אנגעפירטער מאסן וואקסינירונגס פלאץ קענען דאס טון אויף דעם

Eligible App 1-833( אדער דורך אנרופן-NYS-4-VAX.   מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער
לאקאלן העלט־דעּפַארטמענט, אפטייק, דאקטער, אדער שפיטאל אויף צו באשטעלן ַאּפוינטמענטס דארט 

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


 

 

צו טרעפן אינפארמאציע אויף וואקסין   vvaccines.go ווי וואקסינען זענען בנימצא, אדער באזוכן
            ַאּפוינטמענטס ביי זיי אין שכינות.

  
  דאטע צוטיילונג פון איבער דער סטעיט

  18,025,115 -סך הכל דאזעס אויסגעטיילט 
  170,343 -שעה  24סך הכל דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע 
  858,895 -טעג  7סך הכל דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע 

 -יאר וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18ּפראצענט ניו יארקער העכער 
62.7%  

  53.5% -יאר וועלכע זענען שוין פולשטענדיג וואקסינירט   18ּפראצענט ניו יארקער העכער 
  51.0% -צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   ּפראצענט ניו יארקער מיט

  42.9% -ּפראצענט פון אלע ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט 
  

  
מענטשן מיט ווייניגסטנס 

  איין וואקסין דאזע
  

מענטשן גענצליך 
  וואקסינירט

  

  ראיאן
  אלעס צוזאמען

  סך הכל

פארמערונג אין די  
  לעצטע

  שעה 24

  אלעס צוזאמען
  סך הכל

פארמערונג אין די  
  לעצטע

  שעה 24

Capital 
Region  

604,398   5,723   518,269   4,415   

Central New 
York  

482,218   4,269   425,319   2,402   

Finger Lakes  610,842   5,379   532,247   3,553   

Long Island  1,323,397   13,821   1,080,642   17,052   

Mid-Hudson  1,084,136   11,393   898,706   9,005   

Mohawk 
Valley  

236,511   1,699   209,088   1,483   

New York 
City  

4,651,359   40,321   3,874,384   41,551   

North 
Country  

216,789   1,638   196,339   949   

Southern 
Tier  

313,725   2,463   274,963   1,434   

Western New 
York  

650,948   7,706   551,274   5,630   

איבער דער  
  סטעיט

10,174,323   94,412   8,561,231   87,474   

   
  

  
                           

  

טע דאזעס גענצליך 1
ערליפערט צו ניו יארקער  

  פארזארגער

טע דאזעס גענצליך 2
ערליפערט צו ניו יארקער  

  פארזארגער
  סך הכל

אלעס 
  צוזאמען

  163,650   163,650   0   163,650  1וואך 

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=RaTkB9fKJrD_7QoOIud3RiJBCdBxL6ugnYz-Lk6xFiCewCm0oxvZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1DclFNMndTYVB2M3RfajdzU0tueVlKMExiMHJScF9KWk1iLURqMDJKRXZUaHFib3pvUnZaQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxNmRrUXdjM2hSZDBwdk9YazFSRmt3WlUxWFdVcFNaazE2VUZKUGJsTnlaMlY2VUhOdFNEWTRjRmd3V1dNMVFVRjVhSEphUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESldhbUl6WkdoTWJWWTBXbGROZFdKdWEzVmFNamt5VERJNU0xbFRPWGxhVjFKd1kyazFhR016UWpSUU1VcEdVbW94ZWxWdGJ6VmFWemxLVTFkVk1HVnNZek5YVkU1R1QxZEtTazR3ZUhwaWEzaFZWVEJzVTFWSE5YRmFibVJhWlVoU1drNUZTalJOV0d4WFZEQjBiRkZxUWtkUmJrcGhVVEJHUjJJeVVrbFZibVJxWlcwNU1sUkVTbGRoYlVsNldrZG9UV0pXV1RCWGJHUk9aRmRLZFdFelZtRk5hbXQ1VkVSSk5VMHhiRlJQV0d4aFZqRktkMWt5YXpGaFIwMTZVV3BTVVUxVmNFZFZiVzk0VlZVNVNHUkhlRlpTV0doRlZXdGplR0ZXU2toV1ZFNXFZa1ZHTlZaV1ZYaFhWbVIwWkVWU2FGSXdXakpXTVZKRFYwVTFkRk5xU2xwbGJXaDFXbGMxUjJSV1VsbFJhMnhZVTBjNU1GWkVUbHBsVm05NFQwaFNhRko2Vm1oVlZFSkhVakpKZVZWcmJGWmliVkp4V2xjd05VMXNVa1ZVYlhST1RXeEpNVlJzVWt0WGJGbDNUbGhHV2xadFRYaFphMlJQVGxVMVdFNVhiRTVOVjNkNQ..


 

 

דאזעס וועלכע קומען  
  12/20ביז  12/14אן 

  2וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  12/27ביז  12/21אן 

452,125   0   452,125  615,775  

  3וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  1/03ביז  12/28אן 

227,395   0   227,395   843,170  

  4וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  1/10ביז   1/04אן 

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

  5וואך 
דאזעס וועלכע קומען  

  1/17ביז   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 
וועלכע קומען אן  

3/08 - 3/14  

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

דאזעס   14וואך 
וועלכע קומען אן  

3/15 - 3/21  

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

דאזעס   15וואך 
וועלכע קומען אן  

3/22 - 3/28  

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

דאזעס   16וואך 
וועלכע קומען  

  4/04  - 3/29 אן

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

דאזעס   17וואך 
וועלכע קומען  

  4/12  - 4/05 אן

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  

  דאזעס 22וואך 
וועלכע 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.

וואקסין אויסטיילונג דעטאלן במשך  19עצער צו באריכטן אלע קאוויד־פארלאנגט פון וואקסינירונגס פל
שעה; די וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אויפן דאטע־טאוועל ווערן טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע   24

   און לעצטע אינפארמאציע פון דער סטעיטס וואקסינירונג אקטיוויטעטן.
  

-833רייען אין דעם וואקסין פארטיילונגס פראצעס קענען רופן ניו יארקער וואס זענען חושד שווינדלע
VAX-SCAM (833-829-7226  בחנם, אדער שיקן אן אימעיל צו דער סטעיט דעּפארטמענט ָאוו העלט )

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

   נג.אומ־יושר בשעת דער סטעיט ארבעט אויף צו וואקסינירן דער גאנצער צוגעפאסטער באפעלקערו
  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=Zpyx9LD6efZbEf7ZUX6f2zYj5fnuXVNO9uJ9dvkQfR2ewCm0oxvZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1VTXE0NkhHeGw1SmQ5NHFESFBrWUljVlcwdi1ncjYtMHczZHRZcmdZZkVUaHFib3pvUnZaQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxV2NqWTRNRU5LWVZNeFZ6WldNMFpRVGtGRUxVRnhaa0V5TWpoamNtUjNNRUZ1Tm5OWU5UWk9Xakk0V1dNMVFVRjVhSEphUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESldhbUl6WkdoTWJWWTBXbGROZFdKdWEzVmFNamt5VERJNU0xbFRPWGxhVjFKd1kyazFhR016UWpSUU1VcEdVbW94U1ZaV2JFcFRWVTR3V1ROb1RsWXlaSGxZTW5CV1ZrVTVWVTFHYUV4U2JtUkNZVmh2ZVZwR1duVlllbWQwV1cxdmVsbFhSa1JNV0VKWFZEQjBiRkZxUWtkUmJrcGhVVEJHUjJJeVVrbFZibVJxWlcwNU1sUkVTbGRoYlVsNldrZG9UV0pXV1RCWGJHUk9aRmRLZFdFelZtRk5hbXQ1VkVSSk5VMHhiRlJQV0d4aFZqRktkMWt5YXpGaFIwMTZVV3BTVVUxVmNFZFZiVzkzWlVaSmVWTlVSazVoTVZwVFZteGtORlJXWkhSbFJFWk9Vak5uZVZRd2FIWmxiVTVFVFZWU1RtRXpUak5YYWtwWFRtMVNSMVJzV2sxWFJscHpXV3RvVTFNeFNYaGpSbFpaWlcxU05GWkVUbHBsVm05NFQwaFNhRko2Vm1oVlZFSkhVakpTUjJKR2FHbFRSVFZ5Vlc1d2JrMXNXbFZTYkU1V1VteGFTRll5ZEV0WFJrcFhZMFpTVmxac2NGaFZiRnBIVTBkR1NHVkdjRmROTW1RelYxWldUazFYVWxoV2JGSlBWbnBXY0ZSVVJuSmtVUzR1
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 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאממער | 
 

 אויס־סובסקרייבן 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=45eedceb-1a75e5cf-45ec25de-000babd9f8b3-7501b8221e10032a&q=1&e=4b397aa2-7bde-406b-b942-9c193cffd259&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES72E2F60BE8888E6B852586DB0062C26600000000000000000000000000000000

