
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/6/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

  אין דעם סטעיט 19-גאווערנער קאומאו אנאנסירט נייע נידעריגסטע צאל פאזיטיווע פאלן קאוויד
  

  62געפאלן  -- 0.52%טאגיגע דורכשניטלעכע צאל פאזיטיווע פאלן לענגאויס דעם סטעיט איז -7די 
  טעג נאכאנאנד

  
  טעג נאכאנאנד 10שוין  1,000צאל ניי פאזיטיווע פעלער לענגאויס דעם סטעיט איז אונטער 

  
  שעה 24וואקסין דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  72,178

  
  8נידעריגסטע זינט אקטאבער  -האספיטאליזירט  פאציענטן  816

  
 טויטפעלער לענגאויס דעם סטעיט נעכטן 19-קאוויד 13

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

  .19-פארשריטן אין דעם סטעיט אין דעם קאמפף קעגן קָאוויד
  

"מיט׳ן אנקום פון ווארעמע וועטער איבער דעם גאנצן סטעיט איז ערשטוינענד צו זען ווי ניו יארקער  
יג אויף צו מאכן די ציפערן פאלן אויף דער נידעריגסטע צאל אויפ׳ן  זענען ווייטער פארזיכט

"צי איר טרעפט זיך מיט פריינט איר האט שוין נישט   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. רעקארד," 
געזען איבער א יאר, צי איר גייט קוקן א געים פון אייער מערסט־באליבטער ספארט טיעם, צי איר  

אין א קילן טעאטער כדי צו אנטלויפן פון די היצן, אויף אלץ וועט ווירקן דער וואקסין  פארוויילט אינעווייניג 
אויף זיכער צו מאכן אז איר קענט אויסניצן דעם גאנצן זומער אין פולסטן, און פארברענגן פארלוירענע  

קעגן  דער וואקסין איז אונזער בעסטער מיטל אין דעם קאמף  צייט מיט אייערע נאנטע און פאמיליע.
  אויב האט איר עס נאכנישט באקומען דערמוטיג איך אייך עס צו גיין נעמען ווי שנעלער."  קאוויד.

  
  די היינטיגע דאטע ווערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:

  
   117,999 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט   ·
   549 - סך הכל פאזיטיוו   ·
   0.47% - פראצענט פאזיטיוו   ·
   0.52% - טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7   ·
 ( 52-) 816 - פאציענט האספיטאליזאציע   ·
   93 - פרישע פאציענטן אנגענומען   ·
 208 (-9  ) - (ICUפאציענטן אין איי.סי.יו. )   ·
 ( 9- ) 112 - פאציענטן אין איי.סי.יו. מיט אינטובאציע   ·
 (  140)+ 182,995 - עלאזטסך הכל ארויסג   ·
   13 - טויטפעלער   ·
   42,789 - סך הכל טויטפעלער   ·



 

 

   19,479,983 - סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט   ·
   72,178 - שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט איבער די לעצטע    ·
   483,366 - טעג 7צטע סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט איבער די לע   ·
   66.2% -  און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער     ·
  58.3% - און העכער פולשטענדיג וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער     ·
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס איין וואקסין  18ּפראצענט ניו יארקער   ·

  68.6% - דאזע )ס.די.סי.(
  - יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג וואקסינירט )סי.די.סי.( 18ּפראצענט ניו יארקער   ·

59.3%  
   54.6% - פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   ·
  47.1% -  פראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט   ·
  56.5% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )סי.די.סי.(  ·
  47.8% - ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט )סי.די.סי(  ·
  
טאגיגע דורשניטליכע ּפראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט אין די לעצטע דריי טעג אין  -7

  יעדער ראיאן איז ווי פאלגענד:
  

  2021, 5 שבת, יוני  2021, 4פרייטאג, יוני   2021, 3דאנערשטאג, יוני   ראיאן

Capital Region  0.65%   0.63%   0.61%   

Central New York  1.02%   0.95%   0.83%   

Finger Lakes  1.17%   1.08%   1.00%   

Long Island  0.51%   0.51%   0.43%   

Mid-Hudson  0.49%   0.47%   0.46%   

Mohawk Valley  0.80%   0.77%   0.79%   

New York City  0.45%   0.44%   0.43%   

North Country  0.77%   0.64%   0.61%   

Southern Tier  0.55%   0.61%   0.64%   

Western New York  0.78%   0.74%   0.64%   

   0.52%   0.54%   0.56%  לענגאויס דעם סטעיט

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

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

Borough in 
NYC  

Thursday, June 3, 
2021  

Friday, June 4, 
2021  

Saturday, June 5, 
2021  

Bronx  0.51%   0.54%   0.54%   

Kings  0.43%   0.44%   0.42%   

New York  0.33%   0.31%   0.31%   

Queens  0.47%   0.45%   0.45%   

Richmond  0.61%   0.55%   0.54%   

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 549נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:  . 2,088,666סך הכל צו 

  



 

 

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  24,668   7   

Allegany  3,549   4   

Broome  18,595   2   

Cattaraugus  5,716   1   

Cayuga  6,328   2   

Chautauqua  8,931   0   

Chemung  7,740   4   

Chenango  3,483   5   

Clinton  4,833   0   

Columbia  4,059   2   

Cortland  3,908   6   

Delaware  2,372   6   

Dutchess  29,443   9   

Erie  89,446   24   

Essex  1,591   0   

Franklin  2,555   0   

Fulton  4,414   1   

Genesee  5,431   1   

Greene  3,401   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,177   1   

Jefferson  6,098   3   

Lewis  2,800   0   

Livingston  4,510   2   

Madison  4,553   1   

Monroe  68,723   44   

Montgomery  4,254   0   

Nassau  183,392   32   

Niagara  20,006   3   

NYC  935,444   240   

Oneida  22,558   16   

Onondaga  38,816   18   

Ontario  7,397   2   

Orange  48,228   12   

Orleans  3,117   2   

Oswego  7,599   5   

Otsego  3,455   3   

Putnam  10,595   3   

Rensselaer  11,208   3   

Rockland  46,904   10   



 

 

Saratoga  15,337   7   

Schenectady  13,178   3   

Schoharie  1,692   1   

Schuyler  1,064   3   

Seneca  2,006   0   

St. Lawrence  6,619   1   

Steuben  6,933   4   

Suffolk  200,727   23   

Sullivan  6,657   3   

Tioga  3,813   2   

Tompkins  4,338   2   

Ulster  13,886   1   

Warren  3,656   3   

Washington  3,147   1   

Wayne  5,761   3   

Westchester  129,488   17   

Wyoming  3,576   1   

Yates  1,178   0   

  
, אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך הכל צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 13נעכטן זענען 

  די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד, לויט די וואוינונגס קאונטי:  . 42,789

   

  נייע טויטפעלער  קאונטי

Albany  1   

Bronx  1   

Broome  2   

Cattaraugus  1   

Cortland  2   

Monroe  3   

Nassau  1   

Queens  1   

Rockland  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 
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

  

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


 

 

זענען געווארן   48,058ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  27,384נעכט 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
סך הכל 

אלעס 
  צוזאמען

 

פארמערונג 
דורכאויס די  

  24לעצטע 
  שעה

סך הכל 
אלעס 

  צוזאמען

 

פארמערונג 
דורכאויס די  

  24לעצטע 
  שעה

Capital 
Region  

641,080    1,150   561,366    2,592   

Central 
New 

York  

510,590    862   449,935    1,474   

Finger 
Lakes  

649,464    1,269   574,148    3,019   

Long 
Island  

1,420,698    3,881   1,208,945    8,333   

Mid-
Hudson  

1,158,137    2,585   985,008    4,497   

Mohawk 
Valley  

250,732    407   223,193    728   

New York 
City  

4,999,198    14,998   4,280,549    23,250   

North 
Country  

230,434    358   206,405    530   

Southern 
Tier  

332,674    575   295,070    1,025   

Western 
New 

York  

701,816    1,299   602,424    2,610   

לענגאויס 
דעם  

  סטעיט

10,894,823    27,384   9,387,043    48,058   

       

  
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
( פארלאנגט פון וואקסינירונגס אויסריכטונגען צו  New York State Department of Healthהעלט )

שעה; די וואקסין אויסטיילונגס   24וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אין משך פון  19-באריכטן אלע קאוויד
דעטאלן אויפ׳ן דאטע־טאוועל ווערן טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע און לעצטע אינפארמאציע פון דער  

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


 

 

ון  די דאטע פון ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט גענומען פ סטעיט׳ס וואקסינירונג אקטיוויטעטן.
NYSIIS  אוןCIR זענען א משהו אנדערש פון די פעדעראלע דאטע, וועלכע נעמט אריין פעדעראל־

ביידע ציפערן ווערן אנגעגעבן אין די אויבערשטע   אדמיניסטריטע דאזעס, און אנדערע קליינע דיפערענצן.
  אינפארמעציע.

  
###  
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