
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/3/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 

 

טאגיגער -7גאווערנער קאומאו אנאנסירט נייע נידעריגסטע ציפערן פאר דער איינציג־טאגיגער און 
  19-דורכשניטליכע צאל פאזיטיווע פעלער קאוויד

  
  0.44%צאל פאזיטיווע פעלער איבער דער סטעיט איז 

  
  טעג נאכאנאנד  59אראפ  - 0.60%טאגיגע דורכשניט איז  -7

  
  21צום ערשטן מאל זינט אקטאבער  1,000האספיטאליזאצעס אראפ אונטער 

  
  שעה 24וואקסין דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  77,131

   
  טויטפעלער לענגאויס דעם סטעיט נעכטן 19-קאוויד 10

   
טאגיגער צאל פאזיטיווע פאלן פון  -גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז דער איינציג

ּפראצענט, און דער זיבן־טאגיגע דורכשניטליכער צאל פאזיטיווע    0.44איז נעכטן אראפ צו  19-קאוויד
ען אין צוגאב זענ ביידע זענען די נידעריגסטע ביז אהער. - 0.60%פעלער איז אראפ צו  

   .21דאס ערשטע מאל זינט אקטאבער  1,000האספיטאליזאציעס איבער דעם סטעיט אראפ אונטער 
  

"די צאל קאוויד פעלער איבער דעם סטעיט זענען קיינמאל נישט געווען נידעריגער און  
מאנאטן, אלץ בשעת   8דאס ערשטע מאל אין  1,000האספיטאליזאציעס זענען אראפ אונטער 

האט גאווערנער קאומאו   ן זיך אויף צוריק, און מענטשן קומען ווידער צונויף," ביזנעסער עפענע
"אונזער סטעיט איז צוריק, און דאס איז מעיד אויף ניו יארקער, וועלכע זענען געבליבן פעלזן־  געזאגט.

  19אבער מער פון אלעם איז עס מעיד אויף די איבער  -פעסט און שכל׳דיג איבער דעם לעצטן יאר 
 --די וואקסינען זענען אומשעדליך, בחנם, און זיי ווירקן  אן וואקסינאציעס מיר האבן אדמיניסטרירט.מילי

און ווי שנעלער יעדע בארעכטיגטע ניו יארקער ווערט וואקסינירט, אלץ שנעלער קענען מיט זיך   --פונקט 
  אפ׳פטר׳ן פון דער פאנדעמיע איינמאל פאר אלעמאל."

  
   ערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:די היינטיגע דאטע וו

  
  128,002 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט  
  565 סך הכל ּפאזיטיוו  
  0.44% - ּפראצענט ּפאזיטיוו 
  0.60% - טאגיגע דורכשניטלעכע ּפראצענט ּפאזיטיוו-7  
  (37-) 970 - האספיטאליזירטע פאציענט  
  112 - נייע פאציענטן אריינגענומען  
  ICU - 245 (-7)פאציענטן אין   
  (7)+ 143 - מיט אינטוּבאציע ICUפאציענטן אין  
  (130)+ 182,602  - סך הכל ארויסגעלאזט 



 

 

  10 - טויטפעלער 
  42,745 - סך הכל טויטפעלער 
  19,226,670 - סך הכל דאזעס אויסגעטיילט 
  77,131 - שעה 24סך הכל דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  
  510,701 - טעג 7סך הכל דאזעס אויסגעטיילט דורכאויס די לעצטע  
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס איין וואקסין  18ּפראצענט פון ניו יארקער   

  65.7% - דאזע
  57.6% - יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג וואקסינירט 18ּפראצענט ניו יארקער  
  54.0% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 
   46.3% - יארקער וואס זענען שוין גענצליך וואקסינירטּפראצענט פון אלע ניו  
  

טאגיגע דורשניטליכע ּפראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט אין די לעצטע דריי טעג אין  -7
  יעדער ראיאן איז ווי פאלגענד:

  

  ראיאן
מאנטאג,  

,  31מאי 
2021  

דינסטאג,  
  2021, 1יוני 

מיטוואך,  
,  2יוני 

2021  

Capital 
Region  

0.74%   0.78%   0.75%   

Central 
New York  

1.42%   1.30%   1.20%   

Finger 
Lakes  

1.49%   1.46%   1.19%   

Long 
Island  

0.59%   0.59%   0.56%   

Mid-
Hudson  

0.60%   0.58%   0.57%   

Mohawk 
Valley  

0.89%   0.83%   0.79%   

New York 
City  

0.50%   0.50%   0.48%   

North 
Country  

0.85%   0.87%   0.92%   

Southern 
Tier  

0.52%   0.56%   0.50%   

Western 
New York  

1.00%   0.92%   0.81%   

לענגאויס 
  דעם סטעיט

0.65%   0.64%   0.60%   

  
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  

מאנטאג,  
,  31מאי 

2021  

דינסטאג,  
,  1יוני 

2021  

מיטוואך,  
,  2יוני 

2021  

Bronx  0.56%   0.57%   0.56%   

Kings  0.50%   0.49%   0.46%   

New York  0.35%   0.35%   0.34%   

Queens  0.52%   0.52%   0.51%   

Richmond  0.75%   0.71%   0.69%   

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 565נעכטן האבן 
   די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: . 2,086,577סך הכל צו 

  

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  24,648   6   

Allegany  3,535   2   

Broome  18,566   9   

Cattaraugus  5,709   2   

Cayuga  6,319   3   

Chautauqua  8,921   2   

Chemung  7,724   0   

Chenango  3,475   2   

Clinton  4,832   0   

Columbia  4,046   0   

Cortland  3,895   2   

Delaware  2,357   0   

Dutchess  29,413   11   

Erie  89,353   18   

Essex  1,590   0   

Franklin  2,550   0   

Fulton  4,402   2   

Genesee  5,426   1   

Greene  3,398   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,172   0   

Jefferson  6,087   6   

Lewis  2,792   2   

Livingston  4,499   0   

Madison  4,546   0   

Monroe  68,555   33   

Montgomery  4,249   0   

Nassau  183,266   33   



 

 

Niagara  19,991   5   

NYC  934,583   269   

Oneida  22,514   20   

Onondaga  38,740   14   

Ontario  7,392   2   

Orange  48,190   18   

Orleans  3,110   0   

Oswego  7,582   2   

Otsego  3,449   1   

Putnam  10,585   4   

Rensselaer  11,195   1   

Rockland  46,868   4   

Saratoga  15,318   6   

Schenectady  13,168   1   

Schoharie  1,689   0   

Schuyler  1,056   0   

Seneca  2,004   1   

St. Lawrence  6,616   4   

Steuben  6,914   4   

Suffolk  200,618   43   

Sullivan  6,641   3   

Tioga  3,799   3   

Tompkins  4,331   6   

Ulster  13,880   4   

Warren  3,645   5   

Washington  3,142   1   

Wayne  5,747   1   

Westchester  129,420   9   

Wyoming  3,574   0   

Yates  1,178   0   

  
, אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך הכל צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 10נעכטן זענען 

   די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד, לויט די וואוינונגס קאונטי:  . 42,745
  

  טויטפעלער לויט דער וואוינונגס קאונטי

  נייע טויטפעלער  קאונטי

Bronx  1   

Dutchess  1   

Erie  1   

Kings  2   

Manhattan  1   



 

 

Monroe  1   

Nassau  1   

Putnam  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, אפטייק, דאקטער, אדער  מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלן העלט־דעּפאַ 

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

  
זענען געווארן   43,801ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  39,064נעכט 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

פארמערונג 
דורכאויס די לעצטע 

  שעה 24

אלעס 
  צוזאמען

פארמערונג 
דורכאויס די לעצטע 

  סך הכל  סך הכל  שעה 24

Capital 
Region  

636,221   1,592   552,569   2,366   

Central 
New York  

506,575   1,128   445,153   1,277   

Finger 
Lakes  

644,390   1,660   565,108   2,137   

Long 
Island  

1,405,371   5,197   1,184,708   5,372   

Mid-
Hudson  

1,146,517   4,104   968,061   4,588   

Mohawk 
Valley  

248,907   836   220,183   738   

New York 
City  

4,941,860   20,318   4,205,491   22,889   

North 
Country  

228,815   860   204,410   677   

Southern 
Tier  

330,076   1,065   291,420   1,008   

Western 
New York  

695,137   2,304   593,249   2,749   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

10,783,869   39,064   9,230,352   43,801   

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


 

 

  
( איז  Vaccine Tracker Dashboard-COVID 19) וואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל  19-קאוויד  דער 

-דא צו באקומען פאר יעדע ניו יארקער אויף צו בלייבן אינפארמירט בנוגע די פארטיילונג פון דעם קאוויד
 New York State Departmentדער ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט ) וואקסין. 19

of Healthוואקסין אויסטיילונג   19- ( פארלאנגט פון וואקסינירונגס אויסריכטונגען צו באריכטן אלע קאוויד
שעה; די וואקסין אויסטיילונגס דעטאלן אויפ׳ן דאטע־טאוועל ווערן טעגליך   24דעטאלן אין משך פון 

  דערפרישט מיט די נייסטע און לעצטע אינפארמאציע פון דער סטעיט׳ס וואקסינירונג אקטיוויטעטן.
  

###  
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