
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   5/31/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

פאזיטיווע פאלן אראפ   19-טאגיגע דורכשניטלעכע צאל קאוויד -7גאווערנער קאומאו מעלדט אז דער 
  צו דאס נעדעריגסטע ביז היינט

  
;  0.67%טאגיגע דורכשניטלעכע צאל פאזיטיווע פאלן לענגאויס דעם סטעיט אראפ צו -7דער 

  טעג נאכאנאנד 8פארמינערט 
  

  מיליאן וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט 19מער ווי 
  

  0.69%צאל פאזיטיווע פַאלן לענגאויס דעם סטעיט איז 
  

  24קטאבער נידעריגסטע זינט א — 1,032צאל האספיטאליזאציעס אראפ צו 
  

 טויטפעלער לענגאויס דעם סטעיט נעכטן 19-קאוויד 18
   

  19-טאגיגע דורכשניטלעכע צאל קאוויד-7גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דער 
  ּפראצענט, דאס נידעריגסטע ביז היינט.  0.67איז אראפ צו  פאזיטיווע פאלן

  
וואקסין דאזעס זענען  19-מיליאן קאוויד 19דער גאווערנער האט אויך געמאלדן אז מער ווי  

  אדמיניסטרירט געווארן אין ניו יארק סטעיט.
  

איינמאל פאר   19-"מיר האלטן אין ווייטער מאכן פארשריט, און מיר שטייען אויפ׳ן שוועל פון באזיגן קָאוויד
האט גאווערנער   אלעמאל, אבעל עס איז הויפטוויכטיג עס זאל אנקומען ווי מער וואקסינען צו מענטשן," 

"מיר שטעלן אהער נייע צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן לענגאויס דעם סטעיט און   קאומאו געזאגט.
ניו   ישט באקומען זאלן עס גיין אפנעמען.מיר באטן אן אינצענטיוון צו ערמוטיגן די וועלכע האבן עס נאכנ

יארקער האבן באקעמפפט דעם געפערליכן ווירוס אויף יעדן טריט און שריט דורכאויס אומגלויבליכע  
שווערע צייטן, און מען זעט שוין די ליכט ביים ענדע פון טונעל, אבער וואקסינירן יעדן איינעם וואס 

יק געזונטהייט און עקנאמישן צושטאנד אין ניו יארק׳ס  שנעלער איז קריטיש וויכטיג צו דעם פובל
  צוקונפט." 

 
  די היינטיגע דאטע ווערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:

  
  71,242 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
  494 - סך הכל ּפאזיטיוו •
  0.69% - ּפראצענט ּפאזיטיוו •
  0.67% - טאגיגע דורכשניטלעכע ּפראצענט ּפאזיטיוו-7 •
  (36-) 1,032 - האספיטאליזירטע פאציענטן •
  89 - נייע פאציענטן אריינגענומען •
  ICU - 252  (-8)פאציענטן אין  •
  (5-) 150 - מיט אינטוּבאציע ICUפאציענטן אין  •



 

 

  (119)+ 182,294 - סך הכל ארויסגעלאזט •
  18 - טויטפעלער •
  42,715 - סך הכל טויטפעלער' •
  19,044,632 - סך הכל דאזעס אויסגעטיילט •
  48,015 - שעה 24סך הכל דאזעס אויסגעטיילט דורכאויס די לעצטע  •
  603,390 - טעג 7סך הכל דאזעס אויסגעטיילט דורכאויס די לעצטע  •
יגסטנס יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום וויינ 18ּפראצענט פון ניו יארקער   •

  65.2% - איין וואקסין דאזע
 יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג וואקסינירט 18ּפראצענט ניו יארקער  •

- 56.9%  
  53.6% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע •
  45.7% - ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט •

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

  יעדער ראיאן איז ווי פאלגענד:
  

  ראיאן
,  28פרייטאג, מאי 

2021  
מאי  29שבת 

2021  
,  30זנטאג, מאי 

2021  

Capital Region  0.97%   0.93%   0.83%   

Central New York  1.46%   1.50%   1.40%   

Finger Lakes  1.77%   1.68%   1.55%   

Long Island  0.62%   0.64%   0.61%   

Mid-Hudson  0.67%   0.64%   0.63%   

Mohawk Valley  0.96%   0.98%   0.92%   

New York City  0.57%   0.54%   0.52%   

North Country  1.08%   0.93%   0.92%   

Southern Tier  0.52%   0.53%   0.52%   

Western New 
York  

1.15%   1.14%   1.03%   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

0.73%   0.71%   0.67%   

  
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  

,  28פרייטאג, מאי 
2021  

מאי  29שבת 
2021  

,  30זונטאג, מאי 
2021  

Bronx  0.59%   0.58%   0.54%   

Kings  0.60%   0.56%   0.53%   

New York  0.37%   0.35%   0.34%   

Queens  0.61%   0.57%   0.56%   

Richmond  0.85%   0.82%   0.77%   

  



 

 

, אין ניו יארק סטעיט, דאס ברענגט דעם סך הכל 19- ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 494נעכטן זענען 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,085,190צו 

  

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  24,633   5   

Allegany  3,531   2   

Broome  18,550   2   

Cattaraugus  5,702   0   

Cayuga  6,313   2   

Chautauqua  8,918   1   

Chemung  7,718   11   

Chenango  3,469   1   

Clinton  4,830   3   

Columbia  4,045   1   

Cortland  3,887   7   

Delaware  2,356   2   

Dutchess  29,392   7   

Erie  89,289   19   

Essex  1,590   1   

Franklin  2,549   3   

Fulton  4,398   1   

Genesee  5,421   0   

Greene  3,398   1   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,166   2   

Jefferson  6,078   5   

Lewis  2,786   3   

Livingston  4,497   1   

Madison  4,546   5   

Monroe  68,440   54   

Montgomery  4,248   0   

Nassau  183,195   26   

Niagara  19,970   2   

NYC  933,970   207   

Oneida  22,481   10   

Onondaga  38,703   12   

Ontario  7,384   3   

Orange  48,154   9   

Orleans  3,110   1   

Oswego  7,578   3   

Otsego  3,447   2   

Putnam  10,575   1   



 

 

Rensselaer  11,189   1   

Rockland  46,849   5   

Saratoga  15,302   7   

Schenectady  13,154   2   

Schoharie  1,689   1   

Schuyler  1,056   3   

Seneca  2,002   0   

St. Lawrence  6,611   2   

Steuben  6,906   5   

Suffolk  200,520   19   

Sullivan  6,637   1   

Tioga  3,794   1   

Tompkins  4,322   4   

Ulster  13,872   5   

Warren  3,638   3   

Washington  3,136   0   

Wayne  5,745   2   

Westchester  129,387   18   

Wyoming  3,574   0   

Yates  1,177   0   

  
די   .42,715, דאס ברענגנדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 18נעכטן זענען 

  געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד, לויט די וואוינונגס קאונטי:
  

  נייע טויטפעלער  קאונטי

Bronx  2   

Erie  4   

Kings  2   

Manhattan  1   

Nassau  1   

Oneida  1   

Orange  1   

Queens  4   

Saratoga  1   

Suffolk  1   

  
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 
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.

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


 

 

  
זענען געווארן   29,082ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  21,535נעכט האבן 

א געאגראפישע צוטיילונג פון וואקסינירטע ניו יארקער לויט׳ן ראיאן איז ווי   גענצליך וואקסינירט.
  פאלגענד:

  

  
מענטשן מיט צום  

ווייניגסטנס איין 
  וואקסין דאזע

  
מענטשן 

דיג  פולשטענ
  וואקסינירט

  

  ראיאן
סך הכל אלעס  

  צוזאמען

פארמערונג 
דורכאויס די לעצטע 

  שעה 24

סך הכל אלעס  
  צוזאמען

פארמערונג 
דורכאויס די לעצטע 

  שעה 24

Capital 
Region  

631,973   987   546,776   1,950   

Central 
New York  

504,235   650   441,584   1,432   

Finger 
Lakes  

640,676   1,025   559,734   1,621   

Long 
Island  

1,393,494   3,097   1,168,138   3,744   

Mid-
Hudson  

1,137,354   1,923   955,915   2,066   

Mohawk 
Valley  

247,389   374   218,503   411   

New York 
City  

4,899,584   10,709   4,150,442   15,970   

North 
Country  

227,228   322   202,882   247   

Southern 
Tier  

327,875   462   288,358   779   

Western 
New York  

690,567   1,986   587,392   862   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

10,700,375   21,535   9,119,724   29,082   

  

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 ווַאקסינירונג 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.
###  
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