
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/1/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

פאזיטיווע פאלן   19-טאגיגע דורכשניטלעכע צאל קאוויד  7גאווערנער קאומאו מעלדט אז דער 
  פאלט ווייטער אראפ צום נידעריקסטן

  
  טאג נאכאנאנד  57פארמינערט  —; 0.65%טאגיגע דורכשניטלעכע צאל פאלט צו -7די 

  
צום ערשטן מאל זינט   1.50%טאגיגע דורכשניטלעכע פאלן אין יעדע ראיאן אונטער  7

  25סעפטעמבער 
  

  שעה 24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  36,552
  

  0.77%צאל פאזיטיווע פַאלן איבער דער סטעיט איז 
  

  24נידעריגסטע זינט אקטאבער   — 1,032צאל שפיטאליזאציעס פאלן צו 
  

 טויטע איבער דער סטעיט נעכטן 19-קאוויד 8
   

פאזיטיווע   19-דורכשניטלעכע קאוויד טאגיקע 7גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דער 
  ּפראצענט, דאס נידעריגסטע ביז יעצט. 0.65איבער דער סטעיט זענען נעכטן געפאלן צו  פאלן

  
"ניו יארקער טוען ווייטער אנידערשלאגן קאוויד יעדן טאג און אזוי ווי די נומערן פארקלענערן זיך קענען  

האט גאווערנער  יע און רוקן אונדזער סטעיט צו דער צוקונפט," מיר צוריקבויען אונדזער עקאנאמ
"מיר האבן געפאלגט די וויסנשאפט און די דאטא און פארמינערט באגרענעצונגען   קאומאו געזאגט.

אזוי ווי די   אויף מענטשן און געשעפטן, אבער אונדזער פריאריטעט בלייבט צו וואקסינירן מער מענטשן.
בט זיך אן צו פארשוואכערן, האבן מיר גענוצט שעפערישע לייזונגען צו באקומען  וואקסינאציע פאלן היי

מיר האבן אנגעבאטן פארק פעסער, טראנספארטאציע בילעטן און   -מער איינשפריצענס אין ארעמס 
מיליאן לאטעריע צו מוטיגן ניו יארקער צו נעמען דעם איינשפריץ בשעת'ן עפענען נייע   $5אפילו א 

די קומענדיגע   אין ערטער וואס ניו יארקער גייען אפט אלץ טייל פון זייער טעגלעכע רוטין. סייטס-סעזאן
טעג קוקן ווייטער אויס גלאנציג, אבער מיר דארפן ניו יארקער וואס האבן נאך נישט גענומען דעם  

  אונדז אלע.וואקסין צו מאכן אן אפוינטמענט אדער אריינגיין אין א סייט צו פארזיכערן די צוקונפט פאר 
 

  די היינטיגע דאטע ווערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:
  

  50,528- - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
  391 - סך הכל ּפאזיטיוו •
  0.77% - ּפראצענט ּפאזיטיוו •
  0.65% - טאגיגע דורכשניטלעכע ּפראצענט ּפאזיטיוו-7 •
  (0)+ 1,032 - שפיטאליזירטע פאציענטן •
  95 - נייע פאציענטן אריינגענומען •



 

 

  +(3) 255 -י ICUפאציענטן אין  •
  (-2) 138 -מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •
  (90)+ 182,384 - סך הכל ארויסגעלאזט •
  8 - טויט פעלער •
  42,723 - סך הכל טויט פעלער •
  19,081,184 - סך הכל דאזעס אויסגעטיילט •
  36,552 - שעה  24סך הכל דאזעס אויסגעטיילט אין דער לעצטער  •
  549,946 -  טעג 7סך הכל דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  •
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס  18ּפראצענט פון ניו יארקער   •

  65.3% - איין וואקסין דאזע
יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג  18ּפראצענט ניו יארקער  •

  57.1% - וואקסינירט
  53.7% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע •
  45.9% - ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט •

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

  אין יעדן ראיאן איז ווי פאלגענד:
  

  2021מאי  31שני  יום  2021מאי  30זונטאג   2021מאי  29שבת   ראיאן

Capital Region  0.93%   0.83%   0.74%   

Central New York  1.50%   1.40%   1.42%   

Finger Lakes  1.68%   1.55%   1.49%   

Long Island  0.64%   0.61%   0.59%   

Mid-Hudson  0.64%   0.63%   0.60%   

Mohawk Valley  0.98%   0.92%   0.89%   

New York City  0.54%   0.52%   0.50%   

North Country  0.93%   0.92%   0.85%   

Southern Tier  0.53%   0.52%   0.52%   

Western New York  1.14%   1.03%   1.00%   

   0.65%   0.67%   0.71%  איבער דעם סטעיט

  
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  

מאי  29שבת 
2021  

מאי   30זונטאג 
2021  

מאי  31שני  יום
2021  

Bronx  0.58%   0.54%   0.56%   

Kings  0.56%   0.53%   0.50%   

New York  0.35%   0.34%   0.35%   

Queens  0.57%   0.56%   0.52%   

Richmond  0.82%   0.77%   0.75%   

  



 

 

, אין ניו יארק סטעיט, דאס ברענגט דעם  19-פאזיטיוו פאר קאוויד ניו יארקער געטעסט 391נעכטן האבן 
 א גיאגראפישע פירוט איז ווי פאלגנד: . 2,085,581סך הכל צו 

   

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  24,634   1   

Allegany  3,532   1   

Broome  18,554   4   

Cattaraugus  5,702   0   

Cayuga  6,313   0   

Chautauqua  8,918   0   

Chemung  7,722   4   

Chenango  3,471   2   

Clinton  4,830   0   

Columbia  4,045   0   

Cortland  3,889   2   

Delaware  2,357   1   

Dutchess  29,394   2   

Erie  89,314   25   

Essex  1,590   0   

Franklin  2,549   0   

Fulton  4,398   0   

Genesee  5,423   2   

Greene  3,398   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,172   6   

Jefferson  6,080   2   

Lewis  2,787   1   

Livingston  4,498   1   

Madison  4,546   0   

Monroe  68,480   40   

Montgomery  4,248   0   

Nassau  183,212   17   

Niagara  19,980   10   

NYC  934,146   176   

Oneida  22,485   4   

Onondaga  38,715   12   

Ontario  7,385   1   

Orange  48,162   8   

Orleans  3,110   0   

Oswego  7,578   0   

Otsego  3,448   1   



 

 

Putnam  10,577   2   

Rensselaer  11,192   3   

Rockland  46,857   8   

Saratoga  15,306   4   

Schenectady  13,156   2   

Schoharie  1,689   0   

Schuyler  1,056   0   

Seneca  2,003   1   

St. Lawrence  6,611   0   

Steuben  6,909   3   

Suffolk  200,548   28   

Sullivan  6,637   0   

Tioga  3,795   1   

Tompkins  4,323   1   

Ulster  13,873   1   

Warren  3,638   0   

Washington  3,138   2   

Wayne  5,745   0   

Westchester  129,399   12   

Wyoming  3,574   0   

Yates  1,177   0   

  
די נידעריגסטע איין־  — אין ניו יארק סטעיט  19-ניו יארקער געשטארבן צוליב קאוויד 8נעכטן זענען 

די   .42,723ברענגענדיג דעם סך הכל צו   — 2020, 30טאגיגע צאל טויטפאלן זינט אקטאבער 
  געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד, לויט די וואוינונגס קאונטי:

  

  נייע טויטפעלער  קאונטי

Albany  1   

Erie  1   

Monroe  1   

Orange  1   

Rensselaer  1   

Schenectady  1   

Ulster  1   

Westchester  1   

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

מענטשן וועלכע ווילן   ווַאקסינירט ָאן ַאן אּפוינטמענט, לויט ווער עס קומט אן פריער באקומט פריער. 
נג סייט קענען דאס טון  ענדערש באשטעלן אן ַאּפוינטמענט ביי א סטעיט־אנגעפירטער מאסן וואקסינירו

VAX. -4-NYS-833-1( אדער דורך אנרופן  Am I Eligible App) בין איך בארעכטיגט עּפ אויף דעם 
ַארטמענט, אפטייק, דאקטער, אדער  מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלן העלט־דעּפ

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


 

 

שפיטאל אויף צו באשטעלן ַאּפוינטמענטס דארט ווי וואקסינען זענען בנימצא, אדער 
  צו טרעפן אינפארמאציע אויף וואקסין ַאּפוינטמענטס ביי זיי אין שכינות.  vaccines.gov באזוכן

  
האבן געענדיגט   23,828ניו יארקער באקומען זייער ערשטע וואקסין דאזע, און   14,738נעכטן, האבן 

א געאגראפישער פירוט פון ניו יארקער וואס זענען געווארן וואקסינירט לויטן ראיאן   זייער וואקסין סעריע.
  איז ווי פאלגנד:

  

  
מענטשן מיט צום 
ווייניגסטנס איין 

  וואקסין דאזע
  

מענטשן 
פולשטענדיג  

  וואקסינירט
  

  ראיאן
אנגעזאמעלטע סך 

  הכל

פארמערט אין  
דער לעצטער 

  שעה 24

אנגעזאמעלטע סך 
  הכל

פארמערט אין  
דער לעצטער 

  שעה 24

Capital 
Region  

632755   782   548496   1720   

Central 
New York  

504740   505   442865   1281   

Finger 
Lakes  

641224   548   561110   1376   

Long 
Island  

1395173   1679   1171809   3671   

Mid-
Hudson  

1138809   1455   958144   2229   

Mohawk 
Valley  

247631   242   218899   396   

New York 
City  

4907743   8159   4161225   10783   

North 
Country  

227373   145   203191   309   

Southern 
Tier  

328313   438   289251   893   

Western 
New York  

691352   785   588562   1170   

איבער דער  
  סטעיט

10715113   14738   9143552   23828   

  
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
וואקסין 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   24
   אינפארמאציע פון דער סטעיטס וואקסינאציע באמיאונגען.

  
###  

  

 

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