
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   5/30/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

טאגיגע דורכשניטליכע צאל פאזיטיווע פאלן - 7גאווערנער קאומאו אנאנסירט נייע נידעריגסטער 
  19-קאוויד 

  
  טאג נאכאנאנד 55; פארמינערט 0.71%טאגיגע דורכשניטלעכע צאל פון פאזיטיווע אראפ צו -7די 

  
  שעה 24וואקסין דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  104,851

  
  0.64%צאל פאזיטיווע פַאלן איבער דער סטעיט איז 

  
  25נידעריגסטע זינט אקטאבער  — 1,068צאל האספיטאליזאציעס אראפ צו 

  
 טויטפעלער לענגאויס דעם סטעיט נעכטן 19-קאוויד 18

   
טאגיגע דורכשניט פון פאזיטיווע פאלן פון  -7גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דער 

  ּפראצענט, דאס נידעריגסטע ביז היינט. 0.71איז אראפ צו  19קאוויד 
  

און מאכט פארשריטן אויף די ציפערן, און דער שליסל איז  "ניו יארק סטעיט שלאגט צוריק דעם קאוויד
האספיטאליזאציעס און דער צאל פאזיטיווע פעלער גייען אראפ, אבער   וואקסינערן א יעדער ניו יארקער.

צו דערמוטיגן די רעשט דאס זעלבע אויך דער וואקסינירונג ראטע, און מיר מוזן אויסטראכטן עצות אויף 
"מיר שטעלן צו נייע   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. ניו יארקער אפצונעמען דעם וואקסין," 

  $5אריינגערעכנט פארק פאסן, טראנספארטאציע טיקעטס, און אפילו א  —אויסגעטראכטע אינצענטיוון 
עס איז  גאנצן באפעלקערונג. זיכער צו מאכן אז מיר גענען ערפאלגרייך וואקסינירן דעם—מיליאן לאטערי

קריטיש וויכטיג פאר אונז צוריק אויפבויען אונזער סטעיט, צוריק אויפצועפענען אונזער עקאנאמיע, און  
אומקערן ניו יארקער צו די ארבעט, און פאר דעם טו איך דערמוטיגן יעדער איינער וואס האט נאכנישט  

  וואקסינירן." באקומען דעם שטאך זאל זיך גיין נאך היינט זיך 
  

  די היינטיגע דאטע ווערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:
  

  122,737 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
  785 - סך הכל ּפאזיטיוו •
  0.64% - ּפראצענט ּפאזיטיוו •
  0.71% - טאגיגע דורכשניטלעכע ּפראצענט ּפאזיטיוו-7 •
  (75-) 1,068 - האספיטאליזירטע פאציענטן •
  115 - נייע פאציענטן אריינגענומען •
  ICU - 260  (-7)פאציענטן אין  •
  (3-) 155 - מיט אינטוּבאציע ICUפאציענטן אין  •
  (161)+ 182,175 - סך הכל ארויסגעלאזט •
  18 - טויט פעלער •



 

 

  42,696 - סך הכל טויט פעלער •
  18,996,617 - סך הכל דאזעס אויסגעטיילט •
  104,851 - שעה 24סך הכל דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  •
  618,818 - טעג 7סך הכל דאזעס אויסגעטיילט דורכאויס די לעצטע  •
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס  18ּפראצענט פון ניו יארקער   •

  65.1% - איין וואקסין דאזע
וועלכע זענען שוין פולשטענדיג  יאר און העכער 18ּפראצענט ניו יארקער  •

  56.8% - וואקסינירט
  53.5% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע •
  45.6% - ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט •

  
טאגיגע דורשניטליכע ּפראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט אין די לעצטע דריי טעג אין  -7

  יעדער ראיאן איז ווי פאלגענד:
  

  ראיאן
,  27דאנערשטאג, מאי 

2021  
,  28פרייטאג, מאי 

2021  
,  29שבת, מאי 
2021  

Capital Region  0.99%   0.97%   0.93%   

Central New 
York  

1.48%   1.46%   1.50%   

Finger Lakes  1.87%   1.77%   1.68%   

Long Island  0.64%   0.62%   0.64%   

Mid-Hudson  0.71%   0.67%   0.64%   

Mohawk Valley  0.94%   0.96%   0.98%   

New York City  0.59%   0.57%   0.54%   

North Country  1.05%   1.08%   0.93%   

Southern Tier  0.54%   0.52%   0.53%   

Western New 
York  

1.20%   1.15%   1.14%   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

0.76%   0.73%   0.71%   

  
טאג דורשניטליכע ּפראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט דורכאויס די לעצטע דריי טעג  -7

  אין יעדער ּבָארָא אין שטאט ניו יארק איז ווי פאלגענד:
  

בארא אין  
NYC  

דאנערשטאג, מאי 
27  ,2021  

פרייטאג, מאי 
28  ,2021  

שבת, מאי 
29  ,2021  

Bronx  0.63%   0.59%   0.58%   

Kings  0.65%   0.60%   0.56%   

New York  0.38%   0.37%   0.35%   

Queens  0.63%   0.61%   0.57%   

Richmond  0.80%   0.85%   0.82%   

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 785נעכטן האבן 

  די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,084,696הכל צו 



 

 

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  24,628   7   

Allegany  3,529   0   

Broome  18,548   6   

Cattaraugus  5,702   8   

Cayuga  6,311   4   

Chautauqua  8,917   7   

Chemung  7,707   10   

Chenango  3,468   2   

Clinton  4,827   0   

Columbia  4,044   0   

Cortland  3,880   5   

Delaware  2,354   2   

Dutchess  29,385   5   

Erie  89,270   51   

Essex  1,589   0   

Franklin  2,546   4   

Fulton  4,397   2   

Genesee  5,421   3   

Greene  3,397   2   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,164   2   

Jefferson  6,073   5   

Lewis  2,783   0   

Livingston  4,496   3   

Madison  4,541   2   

Monroe  68,386   76   

Montgomery  4,248   1   

Nassau  183,169   24   

Niagara  19,968   12   

NYC  933,763   257   

Oneida  22,471   12   

Onondaga  38,691   48   

Ontario  7,381   4   

Orange  48,145   13   

Orleans  3,109   0   

Oswego  7,575   6   

Otsego  3,445   4   

Putnam  10,574   1   

Rensselaer  11,188   2   

Rockland  46,844   9   



 

 

Saratoga  15,295   4   

Schenectady  13,152   9   

Schoharie  1,688   1   

Schuyler  1,053   0   

Seneca  2,002   1   

St. Lawrence  6,609   0   

Steuben  6,901   3   

Suffolk  200,501   108   

Sullivan  6,636   2   

Tioga  3,793   5   

Tompkins  4,318   8   

Ulster  13,867   3   

Warren  3,635   1   

Washington  3,136   6   

Wayne  5,743   4   

Westchester  129,369   27   

Wyoming  3,574   3   

Yates  1,177   1   

  
, אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך הכל צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 18נעכטן זענען 

  די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד, לויט דער וואוינונגס קאונטי:  . 42,696
  

  טויט פעלער לויט דער וואוינונגס קאונטי

  נייע טויטפעלער  קאונטי

Bronx  1   

Kings  2   

Livingston  1   

Manhattan  1   

Monroe  1   

Niagara  2   

Oneida  1   

Queens  2   

Richmond  2   

Rockland  1   

Suffolk  1   

Ulster  1   

Westchester  2   

  
אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער זענען יעצט אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער צו  

מענטשן וועלכע ווילן   ווַאקסינירט ווערן ָאן ַאן אּפוינטמענט, לויט די סדר פון ווער עס קומט אן פריער. 
ג פלאץ קענען דאס טון  ענדערש באשטעלן אן ַאּפוינטמענט ביי א סטעיט־אנגעפירטער מאסן וואקסינירונ

VAX. -4-NYS-833-1( אדער דורך אנרופן Am I Eligible App) בין איך בארעכטיגט עּפ אויף דעם 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank


 

 

רטמענט, פארמאסי, דאקטאר, אדער מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלן העלט־דעּפאַ 
  vaccines.gov שפיטאל צו מאכן ַאּפוינטמענטס דארט ווי וואקסינען זענען דא צו באקומעןן, אדער באזוכן

  צו טרעפן אינפארמאציע אויף וואקסין ַאּפוינטמענטס אין זייער געגנט.
  

זענען געווארן   65,981ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  44,057נעכט האבן 
א געאגראפישע צוטיילונג פון וואקסינירטע ניו יארקער לויט׳ן ראיאן איז ווי   גענצליך וואקסינירט.

  פאלגענד:
  

  
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  

630,986   1,779   544,826   2,337   

Central New 
York  

503,585   1,680   440,152   1,520   

Finger 
Lakes  

639,651   2,106   558,113   2,206   

Long Island  1,390,397   4,899   1,164,394   8,306   

Mid-Hudson  1,135,431   3,082   953,849   3,971   

Mohawk 
Valley  

247,015   631   218,092   591   

New York 
City  

4,888,875   23,367   4,134,472   41,714   

North 
Country  

226,906   759   202,635   365   

Southern 
Tier  

327,413   1,089   287,579   1,069   

Western 
New York  

688,581   4,665   586,530   3,902   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

10,678,840   44,057   9,090,642   65,981   

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

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

ין אויסטיילונג ציפערן אויפן דאטע־טאוועל ווערן טעגלעך באנייט צו ווייזן לעצטע  שעה; די וואקס
   אינפארמאציע פון דער סטעיטס וואקסינאציע באמיאונגען.

  
###  

  
  

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