
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/26/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

  גאווערנער קאומאו גיבט ניו יארקער א נייע באריכט וועגן דער סטעיט וואקסינירונג פראגראם
   

  שעה 24דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע  99,554
  

  דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע זיבן טעג 776,101מער ווי 
  

 דא  ווערט טעגלעך באנייט וועגן דער סטעיטס וואקסין פראגראם וואקסין דאטע־טאוועל
  

גָאווערנער ענדרו מ. קָאומָאו האט היינט איבערגעגעבן פאר ניו יארקער א נייע באריכט וועגן דער  
דאזעס זענען פארטיילט געווארן איבער דער סטעיט׳ס ריזיגע   99,554 סטעיטס וואקסינירונג פראגראם.

געווארן דורכאויס דאזעס זענען פארטיילט  776,101שעה, און  24אויסטיילונגס נעץ דורכאויס די לעצטע  
  די לעצטע זיבן טעג.

  
"ניו יארקער האבן באוויזן פעסטקייט און דיסציפלין נישט צום גלויבן דורכאויס דער פאנדעמיע, און מיר  

דארפן אז זיי זאלן נעמען דעם נעקסטן שריט און זיך וואקסינירן אויף צו באזיגן דעם ווירוס איינמאל פאר  
איבערצובויען ניו יארק, ווידער אויפלעבן דער עקאנאמיע, און צוריקקערן  אונזער פעאיגקייט  אלעמאל.

"מיר נעמען שריטן צו   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. מענטשן צו דער ארבעט ווענדט זיך אויף דעם," 
פארמערן די נומערן פון שַאטס אין ארעמעס איבער דעם סטעיט דורך אנבאטן פארשידענע אינצענטיוון,  

דער וואקסין איז דער   כצייטיג עפענען צייטווייליגע וואקסינירונג פונקט גרינג אנצוקומען פאר יעדן.און גליי
געווער וואס וועט געווינען דעם קריג, און איך דערמוטיג יעדן איינעם זיך וואקסינירן, נישט נאר פאר זייער  

דאס איינציגסטע וועג מיר וועלן   דאס איז אייגענער טובה, נאר אויך פאר די טובה פון אלע ניו יארקער.
  קענען ענדליך אוועקלייגן דער פאנדעמיע אינגאנצן." 

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

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

אין צוגאב זענען אלע וואקסין באזארגער ערמוטיגט צו ערלויבן אויפן־ארטיגע ַאּפוינטמענטס פאר   שַאט.
טמענט ביי א סטעיט־ מענטשן וועלכע ווילן ענדערש באשטעלן אן ַאּפוינ צוגעפאסטע ניו יארקער.

 Am I Eligible) בין איך בארעכטיגט עּפ אנגעפירטער מאסן וואקסינירונגס סייט קענען דאס טון אויף דעם
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 ווי  
ע אויף וואקסין  צו טרעפן אינפארמאצי vaccines.gov וואקסינען זענען בנימצא, אדער באזוכן

             ַאּפוינטמענטס ביי זיי אין שכינות.
  

  דאטע צוטיילונג פון איבער דער סטעיט
  18,628,178 -סך הכל דאזעס אויסגעטיילט 

  99,554 -שעה  24סך הכל דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע 
  776,101 -טעג   7סך הכל דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע 

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


 

 

  -יאר וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18ּפראצענט פון ניו יארקער העכער 
64.2%  

  55.5% -יאר וועלכע זענען שוין פולשטענדיג וואקסינירט   18ּפראצענט ניו יארקער העכער 
  52.5% -ּפראצענט ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 

  44.6% -ּפראצענט ניו יארקער גענצליך 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  

620,968   2,852   534,586   2,976   

Central New 
York  

495,246   2,524   434,058   1,457   

Finger Lakes  628,620   2,475   547,568   2,273   

Long Island  1,363,552   7,092   1,130,236   7,335   

Mid-Hudson  1,115,527   5,413   933,243   5,760   

Mohawk 
Valley  

243,120   884   214,656   677   

New York 
City  

4,801,553   25,911   4,039,800   27,237   

North 
Country  

222,934   1,259   200,165   663   

Southern 
Tier  

321,857   1,052   282,350   1,405   

Western New 
York  

673,280   3,424   572,180   2,932   

איבער דער  
  סטעיט

10,486,657   52,886   8,888,842   52,715   

  

  
                           

   
  אלעס צוזאמען  סך הכל

  1וואך 
  12/20ביז  12/14דאזעס וועלכע קומען אן 

163,650   163,650   

  2וואך 
  12/27ביז  12/21דאזעס וועלכע קומען אן 

452,125   615,775   

  3וואך 
  1/03ביז  12/28דאזעס וועלכע קומען אן 

227,395   843,170   

  4וואך 
  1/10ביז   1/04דאזעס וועלכע קומען אן 

404,175   1,247,345   

   1,588,585   341,240  5וואך 



 

 

  1/17ביז   1/11דאזעס וועלכע קומען אן 

  6וואך 
  1/24ביז   1/18דאזעס וועלכע קומען אן 

712,795   2,301,380   

  7וואך 
  1/31ביז   1/25דאזעס וועלכע קומען אן 

499,675   2,801,055   

  8וואך 
  2/07ביז   2/01דאזעס וועלכע קומען אן 

542,570   3,343,625   

  9וואך 
  2/14ביז  2/8דאזעס וועלכע קומען אן 

564,500   3,908,125   

  10וואך 
  2/21ביז   2/15דאזעס וועלכע קומען אן 

622,515   4,530,640   

  11וואך 
  2/28ביז   2/22דאזעס וועלכע קומען אן 

699,310   5,229,950   

  12וואך 
  3/07ביז   3/01דאזעס וועלכע קומען אן 

1,311,160   6,541,110   

  13וואך 
  3/14ביז   3/08דאזעס וועלכע קומען אן 

1,145,295   7,686,405   

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

1,284,565   8,970,970   

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

1,565,080   10,536,050   

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

1,389,705   11,925,755   

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

1,727,225   13,652,980   

  18וואך 
  4/18ביז   4/12דאזעס וועלכע קומען אן 

1,538,650   15,191,630   

  19וואך 
  4/18ביז   4/12דאזעס וועלכע קומען אן 

1,245,960   16,437,590   

  20וואך 
  5/02ביז   4/19דאזעס וועלכע קומען אן 

1,419,795   17,857,385   

  21וואך 
  5/09ביז   5/03דאזעס וועלכע קומען אן 

1,008,050   18,865,435   

  22וואך 
  5/16ביז   5/10דאזעס וועלכע קומען אן 

926,450   19,791,885   

  23וואך 
  5/23ביז   5/17דאזעס וועלכע קומען אן 

753,680   20,545,565   

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

  19-ידבאקומען פאר יעדע ניו יארקער אויף צו בלייבן אינפארמירט וועגן די אויסטיילונג פון דעם קאוו
( New York State Department of Healthדער ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט ) וואקסין.

וואקסין אויסטיילונג דאטא אין משך   19-פארלאנגט פון וואקסינירונגס פאסיליטיס צו באריכטן אלע קאוויד

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

גלעך באנייעט צו ווייזן לעצטע  שעה; די וואקסין אויסטיילונג דאטא אויפן דאטע־טאוועל ווערן טע 24פון  
   אינפארמאציע פון דער סטעיטס וואקסינירונג באמיאונגען.

  
ניו יארקער וועלכע האבן א חשד פון שווינדלערייען אין דעם וואקסין פארטיילונגס פראצעס קענען רופן  

833-VAX-SCAM (833-829-7226  בחנם, אדער שיקן אן אימעיל צו דער סטעיט דעּפארטמענט ָאוו )
הַאטלַײן פערסאנאל וועלן אריבערפירן די  STOPVAXFRAUD@health.ny.gov.  העלט ביי דעם דרעס

אז ניו יארקער ווערן נישט אויסגענוצט מיט  אגענטורן צו פארזיכערן  טענות צו די באשטימטע פארשונג
  אומ־יושר בשעת דער סטעיט ארבעט אויף צו וואקסינירן דער גאנצער פאסיגער באפעלקערונג.

###  
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