
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/8/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

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

  64געפאלן  -- 0.51%טאגיגע דורכשניטלעכע צאל פאזיטיווע פאלן לענגאויס דעם סטעיט איז -7די 
  נידעריגסטע אין לאנד לויט דזשאן האפקינס אוניווערסיטעט --טעג נאכאנאנד 

  
וואקסינאציע ראטע איבער דעם   -שעה  24וואקסין דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  75,883

  68.9%סטעיט איז 
  

  פאציענט האספיטאליזאציעס לענגאויס דער סטעיט  796
  

 טויטפעלער לענגאויס דעם סטעיט נעכטן 19-קאוויד 14
   

גָאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט איבערגעגעבן פאר ניו יארקער א נייע באריכט איבער די  
  .19-דעם סטעיט אין דעם קאמפף קעגן קָאוויד פארשריטן אין

  

"די צאל פאזיטיווע פעלער פון קאוויד האלט אין איין פאלן און דאס איז א דירעקטע תוצאה פון די שווערע  
האט  ארבעט און אנטשלאסנקייט וואס ניו יארקער האבן געוויזן דורכאויס דער גאנצער פאנדעמיע," 

ט ביים ענדע פון דעם  "מיט זענען קיינמאל נישט געווען נענטער צו דעם ליכ גאווערנער קאומאו געזאגט.
טונעל, אבער אויף זיך צוריקקערן אינגאנצן צו נארמאל דארפן מוז טון אלץ וואס מיר קענען אז ניו יארקער  

 --מיליאן ניו יארקער האבן שוין געטון זייערס און באקומען זייער שטאך  9איבער  זאלן זיך וואקסינירן.
דער וואקסין איז קיינמאל נישט געווען   זיי נאכצוטון.  יעצט איז דער צייט פון די רעשט פון דעם סטעיט

גרינגער צו באקומען, און מיט פיפאכיגע אינצענטיוון יעצט איינגעשטעלט איז באמת מער נישט דא קיין  
אלזא, אויב זענט איר נאכנישט וואקסינירט, זייט אזוי גוט און טוט וואס איז  שום פארענטפערונגען. 
  אייער קאמיוניטי און ווערט נאך היינט וואקסינירט." ריכטיג אויף צו באשיצן 

  
  די היינטיגע דאטע ווערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:

  
   71,953 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט   ·
   442 - סך הכל פאזיטיוו   ·
   0.61% - פראצענט פאזיטיוו   ·
   0.51% - טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7   ·
 ( 3-) 796 - פאציענט האספיטאליזאציע   ·
   72 - פרישע פאציענטן אנגענומען   ·
 ( 0)  206 - פאציענטן אין איי.סי.יו.    ·
 ( 0)  120 - פאציענטן אין איי.סי.יו. מיט אינטובאציע   ·
 (  66)+ 183,157 - סך הכל ארויסגעלאזט   ·
   14 - טויטפעלער   ·
   42,813 - סך הכל טויטפעלער   ·



 

 

   19,614,673 - סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט   ·
   75,883 - שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט איבער די לעצטע    ·
   533,489 - טעג 7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט איבער די לעצטע    ·
   66.4% -  העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע און 18פראצענט ניו יארקער     ·
  58.7% - און העכער פולשטענדיג וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער     ·
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס איין וואקסין  18ּפראצענט ניו יארקער   ·

  68.9% - דאזע )ס.די.סי.(
  - יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג וואקסינירט )סי.די.סי.( 18ּפראצענט ניו יארקער   ·

59.8%  
   54.8% - פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   ·
  47.5% -  פראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט   ·
  56.9% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )סי.די.סי.(  ·
  48.4% - ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט )סי.די.סי(  ·
  
טאגיגע דורשניטליכע ּפראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט אין די לעצטע דריי טעג אין  -7

  לגענד:יעדער ראיאן איז ווי פא
  

  ראיאן
,  5 שבת, יוני
2021  

זונטאג,  
  2021, 6 יוני

מאנטאג,  
  2021, 7 יוני

Capital 
Region  

0.61%   0.61%   0.57%   

Central New 
York  

0.83%   0.85%   0.81%   

Finger Lakes  1.00%   0.98%   0.91%   

Long Island  0.43%   0.46%   0.45%   

Mid-Hudson  0.46%   0.46%   0.45%   

Mohawk 
Valley  

0.79%   0.74%   0.69%   

New York 
City  

0.43%   0.43%   0.43%   

North 
Country  

0.61%   0.50%   0.56%   

Southern Tier  0.64%   0.67%   0.69%   

Western New 
York  

0.64%   0.66%   0.61%   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

0.52%   0.51%   0.51%   

  
  

טאגיגע 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  

שבת, 
,  5 יוני

2021  

זונטאג,  
,  6 יוני

2021  

מאנטאג,  
  2021, 7 יוני

Bronx  0.54%   0.57%   0.57%   

Kings  0.42%   0.41%   0.40%   

New York  0.31%   0.31%   0.32%   

Queens  0.45%   0.42%   0.43%   

Richmond  0.54%   0.54%   0.52%   

  
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 442נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,089,571הכל צו 

  

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  24,678   3   

Allegany  3,551   2   

Broome  18,600   1   

Cattaraugus  5,716   0   

Cayuga  6,331   2   

Chautauqua  8,938   2   

Chemung  7,749   4   

Chenango  3,489   1   

Clinton  4,835   1   

Columbia  4,059   0   

Cortland  3,913   2   

Delaware  2,374   0   

Dutchess  29,452   4   

Erie  89,488   16   

Essex  1,592   1   

Franklin  2,558   1   

Fulton  4,415   0   

Genesee  5,432   0   

Greene  3,402   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,182   2   

Jefferson  6,108   7   

Lewis  2,801   1   

Livingston  4,513   1   

Madison  4,554   1   

Monroe  68,795   27   



 

 

Montgomery  4,254   0   

Nassau  183,449   27   

Niagara  20,015   4   

NYC  935,835   221   

Oneida  22,569   8   

Onondaga  38,849   10   

Ontario  7,400   3   

Orange  48,246   9   

Orleans  3,117   0   

Oswego  7,603   2   

Otsego  3,458   1   

Putnam  10,600   1   

Rensselaer  11,217   2   

Rockland  46,909   4   

Saratoga  15,347   5   

Schenectady  13,182   2   

Schoharie  1,692   0   

Schuyler  1,066   0   

Seneca  2,008   0   

St. Lawrence  6,619   0   

Steuben  6,938   4   

Suffolk  200,798   32   

Sullivan  6,661   0   

Tioga  3,817   2   

Tompkins  4,341   0   

Ulster  13,891   2   

Warren  3,656   0   

Washington  3,150   3   

Wayne  5,765   1   

Westchester  129,526   19   

Wyoming  3,577   1   

Yates  1,178   0  

  
  

, אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך הכל צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 14נעכטן זענען 
  די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד, לויט די וואוינונגס קאונטי:  . 42,813

  

טויטפעלער לויט דער וואוינונגס 
  קאונטי

  נייע טויטפעלער  קאונטי



 

 

Bronx  1   

Broome  1   

Chautauqua  1   

Delaware  1   

Kings  3   

Monroe  2   

Oneida  1   

Queens  1   

Rockland  1   

Schenectady  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 

מאסי, דאקטאר, אדער מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלן העלט־דעּפַארטמענט, פאר
  vaccines.gov שפיטאל צו מאכן ַאּפוינטמענטס דארט ווי וואקסינען זענען דא צו באקומעןן, אדער באזוכן

  צו טרעפן אינפארמאציע אויף וואקסין ַאּפוינטמענטס אין זייער געגנט.
  

זענען געווארן   51,858מען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און ניו יארקער באקו 28,545נעכט האבן 
א געאגראפישע צוטיילונג פון וואקסינירטע ניו יארקער לויט׳ן ראיאן איז ווי   גענצליך וואקסינירט.

  פאלגענד:
  

  
מענטשן מיט צום ווייניגסטנס איין 

  מענטשן פולשטענדיג וואקסינירט  וואקסין דאזע

  ראיאן

אלעס 
  צוזאמען
  סך הכל

פארמערונג דורכאויס 
  שעה 24די לעצטע 

אלעס 
  צוזאמען
  סך הכל

פארמערונג דורכאויס 
  שעה 24די לעצטע 

Capital 
Region  

643,025   1,143   567,613   3,357   

Central New 
York  

512,038   935   453,754   2,193   

Finger 
Lakes  

651,791   1,222   579,518   2,758   

Long Island  1,427,760   4,229   1,224,172   8,573   

Mid-Hudson  1,163,220   2,637   995,970   6,047   

Mohawk 
Valley  

251,552   487   224,862   1,018   

New York 
City  

5,023,682   15,556   4,322,566   23,279   

North 
Country  

231,080   392   207,513   702   

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


 

 

Southern 
Tier  

333,709   543   297,658   1,550   

Western 
New York  

704,652   1,401   607,522   2,381   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

10,942,509   28,545   9,481,148   51,858   

  
איז צו באקומען פאר יעדע ניו יארקער אויף צו בלייבן   קאוויד וואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל דער

וו  דער ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט אָ  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
ינפארמאציע פון דער  דעטאלן אויפ׳ן דאטע־טאוועל ווערן טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע און לעצטע א

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

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

  
###  
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