
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/2/2021 פאר באלדיגע פארעפעטליכונג:

 

 

גאווערנאר קָאומאו מעלדט אז ניו יארק סטעיט זיבן־טאגיגע דורכשניטליכע ראטע פון פאזיטיווע 
  פעלער איז די נידעריגסטע אין די לאנד

  
;  0.64%די זיבן־טאגיגע דורכשניטליכע ראטע פון פאזיטיווע פעלער איבער דער סטעיט איז 

  טאג נאכאנאנד 58פארמינערנדיג זיך 
  

  21נידעריגסטע זינט אקטאבער  -האספיטאליזירט  פאציענטן 1,007
  

  טויטפעלער לענגאויס דעם סטעיט נעכטן 19-קאוויד 11
  

פראצענט פון די סטעידיום פאר ניו יארק   90סיטי פיעלד פלאנירט זיך אינגאנצן צו עפענען פאר 
  11מעטס שפילן וואס הויבן זיך אן פרייטאג, יוני 

  
איבער די  גָאווערנער ענדרו מ. קָאומָאו האט היינט איבערגעגעבן פאר ניו יארקער א נייע באריכט 

אין צוגאב האט דער גאווערנאר געמאלדן אז אנגעהויבן  . 19-סטעיט׳ס פארשריט באקעמפנדיג קָאוויד
, וועט סיטי פיעלד פארברייטערן די ערטער וואס זענען אינגאנצן אפן פאר  11פון פרייטאג, יוני 

סך הכל   היים שפילן. פראצענט פון די גאנצע סטעידיום פאר ניו יארק מעטס 90וואקסינירטע מענטשן צו  
  מענטשן זיך צו באטייליגן אין די שפילן.  32,000וועט דאס ערלויבן פאר מער פון 

  
  19-"מער פון האלב פון אלע ניו יארקער האבן שוין באקומען צום ווייניגסטנס איין דאזע פון די קָאוויד

צו טראכטן אז לעצטע יאר אין די צייט איז די ווַאקסין נאך געווען א חלום אויפן האריזאנט איז  ווַאקסין.
אונז געברענגט צו וואו מיר זענען   איך בין שטאלץ צו פירן די מענטשן פון די סטעיט וואס האבן שאקירנד.

"ניו יארקער זענען שטארק און צוזאמען האבן מיר זיך מחזק   האט גאווערנאר קָאומאו געזאגט.היינט", 
געווען דורכאויס די מגיפה, און מיר זענען שוין אזוי נאענט צו אנקומען צו א בעסערע, זיכערערע און  

לכע האבן נאכנישט באקומען די ווַאקסין זאלן אויסנוצן די  די ווע פונדאסניי אויסגעמשל'טע צושטאנד.
  געלעגנהייט פון די אנגייענדע פראגראמען און ביישטייערן פאר די טובה פון גאנץ ניו יארק." 

  
  די היינטיגע דאטע ווערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:

  
  71,019 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
  431 - סך הכל ּפאזיטיוו •
  0.61% - ּפראצענט ּפאזיטיוו •
  0.64% - טאגיגע דורכשניטלעכע ּפראצענט ּפאזיטיוו-7 •
  (25-) 1,007 - האספיטאליזירטע פאציענטן •
  93 - נייע פאציענטן אריינגענומען •
  ICU - 252  (-3)פאציענטן אין  •
  (2-) 136 - מיט אינטוּבאציע ICUפאציענטן אין  •
  (88+) 182,472 - סך הכל ארויסגעלאזט •



 

 

  11 - טויט פעלער •
  42,734 - סך הכל טויט פעלער •
  19,149,539 - סך הכל דאזעס אויסגעטיילט •
  68,355 - שעה 24סך הכל דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  •
  521,361 - טעג 7סך הכל דאזעס אויסגעטיילט דורכאויס די לעצטע  •
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס  18ּפראצענט פון ניו יארקער   •

  65.5% - איין וואקסין דאזע
יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג  18ּפראצענט ניו יארקער  •

  57.3% - וואקסינירט
  53.8% - ּפראצענט ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע •
  46.1% - ּ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
זונטאג,  

,  30מאי 
2021  

מאנטאג,  
,  31מאי 

2021  

דינסטאג,  
  2021, 1יוני 

Capital 
Region  

0.83%   0.74%   0.78%   

Central 
New York  

1.40%   1.42%   1.30%   

Finger 
Lakes  

1.55%   1.49%   1.46%   

Long 
Island  

0.61%   0.59%   0.59%   

Mid-
Hudson  

0.63%   0.60%   0.58%   

Mohawk 
Valley  

0.92%   0.89%   0.83%   

New York 
City  

0.52%   0.50%   0.50%   

North 
Country  

0.92%   0.85%   0.87%   

Southern 
Tier  

0.52%   0.52%   0.56%   

Western 
New York  

1.03%   1.00%   0.92%   

לענגאויס 
  דעם סטעיט

0.67%   0.65%   0.64%   

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

  טעג אין יעדער ּבָארָא אין שטאט ניו יארק איז ווי פאלגענד:



 

 

  

בארא אין  
NYC  

זונטאג,  
,  30מאי 

2021  

מאנטאג,  
,  31מאי 

2021  

דינסטאג,  
,  1יוני 

2021  

Bronx  0.54%   0.56%   0.57%   

Kings  0.53%   0.50%   0.49%   

New York  0.34%   0.35%   0.35%   

Queens  0.56%   0.52%   0.52%   

Richmond  0.77%   0.75%   0.71%   

  
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 431נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,086,012הכל צו 

  

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  24,642   8   

Allegany  3,533   1   

Broome  18,557   3   

Cattaraugus  5,707   5   

Cayuga  6,316   3   

Chautauqua  8,919   1   

Chemung  7,724   2   

Chenango  3,473   2   

Clinton  4,832   2   

Columbia  4,046   1   

Cortland  3,893   4   

Delaware  2,357   0   

Dutchess  29,402   8   

Erie  89,335   21   

Essex  1,590   0   

Franklin  2,550   1   

Fulton  4,400   2   

Genesee  5,425   2   

Greene  3,398   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,172   0   

Jefferson  6,081   1   

Lewis  2,790   3   

Livingston  4,499   1   

Madison  4,546   0   

Monroe  68,522   42   



 

 

Montgomery  4,249   1   

Nassau  183,233   21   

Niagara  19,986   6   

NYC  934,314   168   

Oneida  22,494   9   

Onondaga  38,726   11   

Ontario  7,390   5   

Orange  48,172   10   

Orleans  3,110   0   

Oswego  7,580   2   

Otsego  3,448   0   

Putnam  10,581   4   

Rensselaer  11,194   2   

Rockland  46,864   7   

Saratoga  15,312   6   

Schenectady  13,167   11   

Schoharie  1,689   0   

Schuyler  1,056   0   

Seneca  2,003   0   

St. Lawrence  6,612   1   

Steuben  6,910   1   

Suffolk  200,575   27   

Sullivan  6,638   1   

Tioga  3,796   1   

Tompkins  4,325   2   

Ulster  13,876   3   

Warren  3,640   2   

Washington  3,141   3   

Wayne  5,746   1   

Westchester  129,411   12   

Wyoming  3,574   0   

Yates  1,178   1   

  
  

די   .42,734, ברענגנדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער נפטר געווארן פון קאוויד 11נעכטן זענען 
  געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד, לויט די וואוינונגס קאונטי:

  

  טויטפעלער לויט די קאונטי וואו די מענטשן וואוינען

  נייע טויטפעלער  קאונטי

Erie  1   

Kings  3   



 

 

Manhattan  1   

Monroe  2   

Niagara  1   

Queens  3   

  
  

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 

מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלן העלט־דעּפַארטמענט, פארמאסי, דאקטאר, אדער 
שפיטאל צו מאכן ַאּפוינטמענטס דארט ווי וואקסינען זענען דא צו באקומעןן, אדער  

  יע אויף וואקסין ַאּפוינטמענטס אין זייער געגנט.צו טרעפן אינפארמאצ vaccines.gov באזוכן
  

זענען געווארן   42,999ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  29,692נעכט האבן 
א געאגראפישע צוטיילונג פון וואקסינירטע ניו יארקער לויט׳ן ראיאן איז ווי   גענצליך וואקסינירט.

  פאלגענד:
  

  
ם ווייניגסטנס איין מענטשן מיט צו

  וואקסין דאזע
מענטשן פולשטענדיג 

  וואקסינירט

  ראיאן

אלעס 
  צוזאמען

פארמערונג 
דורכאויס די לעצטע 

  שעה 24

אלעס 
  צוזאמען

פארמערונג 
דורכאויס די לעצטע 

  סך הכל  סך הכל  שעה 24

Capital 
Region  

634,629   1,874   550,203   1,707   

Central 
New York  

505,447   707   443,876   1,011   

Finger 
Lakes  

642,730   1,506   562,971   1,861   

Long 
Island  

1,400,174   5,001   1,179,336   7,527   

Mid-
Hudson  

1,142,413   3,604   963,473   5,329   

Mohawk 
Valley  

248,071   440   219,445   546   

New York 
City  

4,921,542   13,799   4,182,602   21,377   

North 
Country  

227,955   582   203,733   542   

Southern 
Tier  

329,011   698   290,412   1,161   

Western 
New York  

692,833   1,481   590,500   1,938   

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


 

 

לענגאויס דעם 
  סטעיט

10,744,805   29,692   9,186,551   42,999   

  
  

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

וואקסין 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 24

   אינפארמאציע פון דער סטעיטס וואקסינאציע באמיאונגען.
  

###  
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