
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/9/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

טאגיגע דורכשניטלעכע פראצענט פאזיטיווע פעלער איבער׳ן -7גאווערנער קאומאו אנאנסירט אז די 
  קריזיס האט זיך אנגעהויבן 19-צום ערשטן מאל זינט קאוויד 50%סטעיט איז אראפ אונטער .

  
טעג    65אראפ  -- 0.48%טאגיגע דורכשניטלעכע פראצענט פאזיטיווע פעלער איבער׳ן סטעיט איז -7

  נידעריגסטע אין לאנד לויט דזשאן האפקינס אוניווערסיטעט --נאכאנאנד 
  

נידעריגסטע זינט  -- 0.37%דורכשניטלעכע פראצענט פאזיטיווע פעלער איבער׳ן סטעיט איז 
  קריזיס האט זיך אנגעהויבן 19-קאוויד 

  
וואקסינאציע ראטע איבער׳ן סטעיט   -שעה  24וואקסין דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  101,624

  69.1%איז 
  

  עיטפאציענט האספיטאליזאציעס איבער׳ן סט  777
  

 טויטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן 19-קאוויד 11
   

טאגיגע דורכשניטליכע צאל  -7גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט׳ס  
דאס ערשטע מאל זינט דער אנהייב פון דעם קאוויד קריזיס,    0.50%פאזיטיווע פעלער איז אראפ אונטער 

דער סטעיט׳ס   גסטע אין דעם לאנד לויט דזשאן האפקינס אוניווערסיטעט., דאס נידערי0.48%צו 
טאגיגע צאל אין דעם  -, איז אויך דאס נידעריגסטע איינציג0.37%טאגיגע צאל פאזיטיווע פעלער, -איינציג

  סטעיט זינט דער אנהייב פון דעם קריזיס.

  
ציפערן אין דעם גוטן ריכטונג אזוי פיל טעג נאכאנאנד זענען מיר שוין גוט אונטערוועגנס   19-"מיט קאוויד

האט גאווערנער   ארק סטעיט," אויף פולשטענדיג צוריק אויפעפענען צו א פריש אויסגעמאלטן ניו י
"ווארעמע וועטער אקטיוויטעטן איבער׳ן סטעיט זענען אין פול׳ן שוואנג, פאר מענטשן   קאומאו געזאגט.

אויב האט איר עס נאכנישט באקומען דערמוטיג איך   וואקסינאציע. 19וואס האבן באקומען זייער קאוויד 
זאלט קענען געניסן פון אלץ וואס אונזער הערליכער אייך איר זאלט עס גיין נעמען ווי פריער כדי איר 

  סטעיט טוט אנבאטן צוזאמען מיט אייערע נאנטע און געליבטע." 
  

  די היינטיגע דאטע ווערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:
  
   113,709 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט   ·
   426 - סך הכל פאזיטיוו   ·
   0.37% - פראצענט פאזיטיוו   ·
   0.48% - טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7   ·
 ( 19-) 777 - פאציענט האספיטאליזאציע   ·
   102 - פרישע פאציענטן אנגענומען   ·
 (  11-) 195 - פאציענטן אין איי.סי.יו.    ·



 

 

 ( 0)  120 - פאציענטן אין איי.סי.יו. מיט אינטובאציע   ·
 (  93)+ 183,250 - סך הכל ארויסגעלאזט   ·
   11 - טויטפעלער   ·
   42,824 - סך הכל טויטפעלער   ·
   19,716,297 - סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט   ·
   101,624 - שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט איבער די לעצטע    ·
   566,758 - טעג 7מיניסטרירט איבער די לעצטע סך הכל וואקסין דאזעס אד   ·
   66.6%- -  און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער     ·
  59.0% - און העכער פולשטענדיג וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער     ·
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס איין וואקסין  18ּפראצענט ניו יארקער   ·

  69.1% - דאזע )ס.די.סי.(
  - יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג וואקסינירט )סי.די.סי.( 18ּפראצענט ניו יארקער   ·

60.1%  
  55.0% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   
  47.9% - ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט   
  57.0% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )סי.די.סי.(  ·
  48.7% - ּ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:
  

  ראיאן
זונטאג,  

  2021, 6 יוני
מאנטאג, יוני  

7 ,2021  
דינסטאג, יוני 

8 ,2021  

Capital 
Region  

0.61%   0.57%   0.49%   

Central New 
York  

0.85%   0.81%   0.76%   

Finger 
Lakes  

0.98%   0.91%   0.81%   

Long Island  0.46%   0.45%   0.42%   

Mid-Hudson  0.46%   0.45%   0.45%   

Mohawk 
Valley  

0.74%   0.69%   0.64%   

New York 
City  

0.43%   0.43%   0.42%   

North 
Country  

0.50%   0.56%   0.53%   

Southern 
Tier  

0.67%   0.69%   0.65%   

Western New 
York  

0.66%   0.61%   0.54%   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

0.51%   0.51%   0.48%   

  



 

 

  
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  

זונטאג,  
,  6 יוני

2021  

מאנטאג,  
,  7יוני 

2021  

דינסטאג,  
  2021, 8יוני 

Bronx  0.57%   0.57%   0.55%   

Kings  0.41%   0.40%   0.40%   

New York  0.31%   0.32%   0.31%   

Queens  0.42%   0.43%   0.41%   

Richmond  0.54%   0.52%   0.49%   

  
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 426נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,089,997הכל צו 

  

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  24,682   4   

Allegany  3,555   4   

Broome  18,600   0   

Cattaraugus  5,717   1   

Cayuga  6,332   1   

Chautauqua  8,940   2   

Chemung  7,750   1   

Chenango  3,492   3   

Clinton  4,835   0   

Columbia  4,061   2   

Cortland  3,915   2   

Delaware  2,376   2   

Dutchess  29,457   5   

Erie  89,501   13   

Essex  1,592   0   

Franklin  2,558   0   

Fulton  4,419   4   

Genesee  5,432   0   

Greene  3,402   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,182   0   

Jefferson  6,113   5   



 

 

Lewis  2,802   1   

Livingston  4,515   2   

Madison  4,556   2   

Monroe  68,821   26   

Montgomery  4,254   0   

Nassau  183,468   19   

Niagara  20,017   2   

NYC  936,045   210   

Oneida  22,575   6   

Onondaga  38,859   10   

Ontario  7,401   1   

Orange  48,257   11   

Orleans  3,117   0   

Oswego  7,604   1   

Otsego  3,458   0   

Putnam  10,600   0   

Rensselaer  11,217   0   

Rockland  46,915   6   

Saratoga  15,349   2   

Schenectady  13,184   2   

Schoharie  1,692   0   

Schuyler  1,069   3   

Seneca  2,008   0   

St. Lawrence  6,622   3   

Steuben  6,939   1   

Suffolk  200,824   26   

Sullivan  6,666   5   

Tioga  3,820   3   

Tompkins  4,344   3   

Ulster  13,893   2   

Warren  3,656   0   

Washington  3,152   2   

Wayne  5,766   1   

Westchester  129,552   26   

Wyoming  3,578   1   

Yates  1,178   0   

  
  



 

 

, אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך הכל צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 11נעכטן זענען 
  די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד, לויט די וואוינונגס קאונטי:  . 42,824

  

טויטפעלער לויט דער וואוינונגס 
  קאונטי

  נייע טויטפעלער  קאונטי

Bronx  2   

Cattaraugus  1   

Erie  1   

Kings  1   

Manhattan  1   

Onondaga  1   

Queens  3   

Westchester  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 
  vaccines.gov שפיטאל צו מאכן ַאּפוינטמענטס דארט ווי וואקסינען זענען דא צו באקומעןן, אדער באזוכן

  סין ַאּפוינטמענטס אין זייער געגנט.צו טרעפן אינפארמאציע אויף וואק
  

זענען געווארן   66,508ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  40,073נעכט האבן 
א געאגראפישע צוטיילונג פון וואקסינירטע ניו יארקער לויט׳ן ראיאן איז ווי   גענצליך וואקסינירט.

  פאלגענד:
  

  
ס איין מענטשן מיט צום ווייניגסטנ

  מענטשן פולשטענדיג וואקסינירט  וואקסין דאזע

  ראיאן

אלעס 
  צוזאמען
  סך הכל

פארמערונג דורכאויס די 
  שעה 24לעצטע 

אלעס 
  צוזאמען
  סך הכל

פארמערונג דורכאויס די 
  שעה 24לעצטע 

Capital 
Region  

645,087   2,062   571,771   4,158   

Central New 
York  

513,149   1,111   456,250   2,496   

Finger Lakes  653,668   1,877   583,478   3,960   

Long Island  1,435,211   7,451   1,236,087   11,915   

Mid-Hudson  1,168,404   5,184   1,004,692   8,722   

Mohawk 
Valley  

252,116   564   225,935   1,073   

New York 
City  

5,042,099   18,417   4,350,833   28,267   

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


 

 

North 
Country  

231,497   417   208,266   753   

Southern 
Tier  

334,722   1,013   299,160   1,502   

Western New 
York  

706,629   1,977   611,184   3,662   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

10,982,582   40,073   9,547,656   66,508   

  
  

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  
די דאטע פון ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט גענומען פון   וויטעטן.סטעיט׳ס וואקסינירונג אקטי

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.

  ציע.אינפארמע
  

###  
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