
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   27/05/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

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

צייטווייליגע ווַאקסינאציע פלעצער ביי גרענד סענטראל טערמינאל און ּפען סטאנציע פארלענגערט  
  פאר נאך א וואך

  
  שעה 24דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע  87,791

  
  דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע זיבן טעג 690,854מער ווי 

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

  
גָאווערנאר ענדרו מ. קָאומָאו האט היינט איבערגעגעבן פאר ניו יארקער א נייע באריכט וועגן דער  

דאזעס זענען פארטיילט געווארן איבער דער סטעיט׳ס ריזיגע   87,791 סטעיט'ס וואקסינירונג פראגראם.
געווארן דורכאויס  דאזעס זענען פארטיילט 690,854שעה, און  24אויסטיילונגס נעץ דורכאויס די לעצטע  

  די לעצטע זיבן טעג.
  

גאווערנאר קאומאו האט אויך געמאלדן אז די צייטווייליגע ווַאקסינאציע פלעצער און מעטרָאוקַארד  
באלוינונג פראגראם אוועקגעשטעלט ביי גרענד סענטראל טערמינאל און ביי ּפען סטאנציע וועט  

  פארלענגערט ווערן פאר נאך א וואך.
  

יעדע איינציגע טאג, און עס איז קריטיש אז מיר זאלן  19-ארקער מאכן פארשריט מיטן באזיגן קָאוויד"ניו י
"די צאל  האט גאווערנאר קאומאו געזאגט.זיך קאנצעטרירן צו פארגרעסערן די ווַאקסינאציע ראטע," 

יט אויף מיט נייע  פון מענטשן וועלכע קומען אריין פאר וואקסינען ווערט קלענער, און דערפאר קומען מ
באלוינונגען און שעפערישע בָאנוסן צו איבערוועגן די תירוצים אדער חששות וואס מענטשן האבן מעגליך 

מיר קענען באזיגן די שרעקליכע ווירוס און פונדאסניי פלאנירן ניו יארק סטעיט פאר   איבער ווַאקסינאציעס.
איז נאכנישט ווַאקסינירט געווארן זאל מאכן אן  די צוקונפט, אבער דערפאר דארפן מיר אז יעדער וואס 

  אּפוינטמענט אדער אריינגיין צו א פלאץ און באקומען זייער שַאט." 
  

אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער זענען יעצט אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער צו  
די אריינגייער   רייע ביים אנקומען. ווַאקסינירט ווערן ָאן ַאן אּפוינטמענט, זיך שטעלנדיג אין די 

ַאּפוינטמענטס זענען רעזערווירט נאר פאר ערשטע דאזעס. די צווייטע דאזעס ווערן אויטאמאטיש 
אין צוגאב ווערן אלע וואקסין ּפראוויידערס ערמוטיגט צו   באשטעלט נאכ׳ן באקומען דעם ערשטן שַאט.

מענטשן וועלכע ווילן ענדערש  גטע ניו יארקער. ערלויבן אויפן־ארטיגע ַאּפוינטמענטס פאר בארעכטי
באשטעלן אן ַאּפוינטמענט ביי א סטעיט־אנגעפירטער מאסן וואקסינירונג פלאץ קענען דאס טון אויף  

מענטשן  . 4829-697-833-1( אדער דורך אנרופן Am I Eligible App)  בין איך בארעכטיגט עּפ דעם
קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלן העלט־דעּפַארטמענט, פארמאסי, דאקטאר, אדער שפיטאל 

צו   vaccines.gov צו מאכן ַאּפוינטמענטס דארט ווי וואקסינען זענען דא צו באקומעןן, אדער באזוכן
             טרעפן אינפארמאציע אויף וואקסין ַאּפוינטמענטס אין זייער געגנט.

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


 

 

  
  דאטע צוטיילונג פון איבער דער סטעיט

  18,715,969 -סך הכל דאזעס אויסגעטיילט 
  87,791 -שעה  24סך הכל דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע 
  690,854 -טעג   7סך הכל דאזעס פארטיילט דורכאויס די לעצטע 

  -יאר וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18ּפראצענט פון ניו יארקער העכער 
64.4%  

  55.8% -נען שוין פולשטענדיג וואקסינירט יאר וועלכע זע  18ּפראצענט ניו יארקער העכער 
  52.8% -ּפראצענט ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 

  44.8%  -ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט 
  

  
מענטשן מיט צום 

ווייניגסטנס איין וואקסין  
  דאזע

  
מענטשן 

פולשטענדיג  
  וואקסינירט

  

  ראיאן
  אלעס צוזאמען

  סך הכל

פארמערונג אין  
  די לעצטע

  שעה 24

  אלעס צוזאמען
  סך הכל

פארמערונג אין  
  די לעצטע

  שעה 24

Capital 
Region  

623,570   2,602   537,550   2,964   

Central New 
York  

497,644   2,398   435,660   1,602   

Finger 
Lakes  

632,252   3,632   551,079   3,511   

Long Island  1,371,128   7,576   1,140,066   9,830   

Mid-Hudson  1,121,258   5,731   938,483   5,240   

Mohawk 
Valley  

244,334   1,214   215,622   966   

New York 
City  

4,820,407   18,854   4,055,545   15,745   

North 
Country  

224,309   1,375   200,832   667   

Southern 
Tier  

323,488   1,631   284,288   1,938   

Western 
New York  

676,951   3,671   576,281   4,101   

איבער דער  
  סטעיט

10,535,341   48,684   8,935,406   46,564   

  

  
                           

   
  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   

  5וואך 
  1/17ביז   1/11דאזעס וועלכע קומען אן 

341,240   1,588,585   

  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 באקומען פאר יעדע ניו יארקער אויף צו בלייבן   קאוויד וואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל דער

ַארטמענט ָאוו  דער ניו יארק סטעיט דעּפ וואקסין.  19-אינפארמירט וועגן די אויסטיילונג פון דעם קאוויד
  24וואקסין אויסטיילונג ציפערן ביז   19-העלט פארלאנגט פון ווַאקסינאציע פלצער צו באריכטן אלע קאוויד

שעה; די וואקסין אויסטיילונג ציפערן אויפן דאטע־טאוועל ווערן טעגלעך באנייט צו ווייזן לעצטע  
   אינפארמאציע פון דער סטעיטס וואקסינאציע 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 איינגעשטעלטע וועלן  STOPVAXFRAUD@health.ny.gov.  העלט ביי דעם אדרעס

אריבערפירן די טענות צו די פאסיגע פארשונג אגענטורן צו פארזיכערן אז ניו יארקער ווערן נישט  
סינירן דער גאנצער בארעכטיגטע אויסגענוצט מיט אומ־יושר בשעת דער סטעיט ארבעט צו וואק

  באפעלקערונג.
  

###  
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