
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/10/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

נידעריגע קאוויד פאזיטיוו ראטעס -טע טאג נאכאנאנד פון רעקארד13גאווערנער קאומאו אנאנסירט 
  איבער׳ן סטעיט

  
טעג    66אראפ  -- 0.47%טאגיגע דורכשניטלעכע פראצענט פאזיטיווע פעלער איבער׳ן סטעיט איז -7

  נידעריגסטע אין לאנד לויט דזשאן האפקינס אוניווערסיטעט --נאכאנאנד 
  

מיליאן ניו יארקער האבן שוין   11 -שעה  24וואקסין דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  104,488
  69.2%וואקסינאציע ראטע לענגאויס דעם סטעיט איז  -באקומען ווייניגסטנס איין דאזע 

  
טעסט פלעצער ווערן שוין צענומען אזוי ווי דער פארלאנג  19-טרו קאוויד-סטעיט אנגעפירטע דרייוו 

  פון יאנואר ביז מאי 88%פאר טעסטד איז אראפ 
  

 טויטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן 19-קאוויד 9
   

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

  
  19-טרו קאוויד-גאווערנער קאומאו האט אויך אנאנסירט דאס צענעמען פון סטעיט אנגעפירטע דרייוו

די טעסט פלעצער פארשליסונגען קומען   .11 טעסט פלעצער איבער׳ן סטעיט אנגעהויבן פרייטאג, יוני
פראצענט פארמינערונג אין דעם פארלאנג פאר  88און אן  היסטאריש נידעריגע צאל פאזיטיווע פעלערנאך 

, און דאס וועט ערמעגליכן פאר דעם סטעיט צו  2021טרו טעסטס פון יאנואר ביז מאי -דרייוו
  גרייכט אט אט אזוי ווי ניו יארק סטעיט  מער ניו יארקער. קאנצענטרירן אירע רעסורסן אויף וואקסינירן ווי

טעסט אפציעס אין יעדן  פראצענט וואקסינירטע, און מיט א שפע פון פארשידענע סארט   70דעם ציל פון  
  טרו טעסטס.-טייל פון דעם סטעיט, האט זיך דראמאטיש רעדוצירט די אנגעוויזנקייט אויף דרייוו 

  
"ניו יארקער האבן זיך באוויזן אלס דער עצם גייסט פון דאס באדייט ׳ניו יארק פעסט׳, און עס איז צוליב  

האט  וואס מיר קענען יעצט צענעמען די טעסט פלעצער,"  19-זייער אנטשלאסנקייט צו באזיגן קאוויד
זיך אנגעהויבן אין   וועגווייזיגע טעסט פראגראם האט-"זינט אונזער לאנד גאווערנער קאומאו געזאגט.

מיליאן ביי אונזער   1.6מיליאן טעסטס געמאכט געווארן אין ניו יארק סטעיט, מיט   57זענען  2020מערץ 
די אומגלויבליכע אונטערנעמונג איז נאר מעגליך געווען צוליב דאס צוזאמענארבעטן   טרו פלעצער.-דרייוו

בעטסקראפט, געזונטהייט קעיר צושטעלער,  פון אונזערע סטעיט אגענטורן, זייער איבערגעגעבענע אר
איך   און דער ׳נעשינעל גארד׳, און איך קען זיי נישט גענוג דאנקען פאר זייער סערוויס פאר ניו יארקער. 

דערמוטיג אלע וואס זענען בארעכטיגט דערויף זאלן זיך וואקסינירן כדי מיר זאלן קענען ווייטער אנהאלטן 
רן צו נארמאלקייט, און זיך ווידער אויסמאלן א שטערקערע, בעסערע,  אונזער ארבעט אויף זיך אומקע

  געזונטערע ניו יארק." 
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-record-low-statewide-covid-positivity-0
https://www.governor.ny.gov/news/video-audio-photos-rush-transcript-governor-cuomo-announces-most-remaining-covid-19


 

 

טרו טעסט פלעצער ווערן שוין צענומען וועט עס אבער נישט אויסמאכן פאר עקזיסטירנדע  -כאטש דרייוו
- דאס צענעמען וועט זיך אנהייבן מארגן מיט די פאלגנדע סטעיט טרו טעסט אפוינטמענטס.-דרייוו

  טרו פלעצער:-נגעפירטע דרייווא
  

  11 פרייטאג, יוני
  

Bronx - Lehman College  
2925 Goulden Avenue  

Bronx, New York  
  

Brooklyn - Brooklyn Developmental Center  
888 Fountain Avenue  

Brooklyn, New York  
  

Erie County - Buffalo Sabres Lot  
Buffalo Sabres Lot  

125 Perry Street  
Buffalo, New York  

  
Nassau County - Jones Beach State Park  

Roosevelt Nature Center  
1 Ocean Parkway  

Wantagh, New York  
  

Oneida County - Griffiss International Airport  
Griffiss International Airport  

800 Ellsworth Road  
Rome, New York  

  
Staten Island - Staten Island Seaview Avenue  

OMH South Beach  
777 Seaview Avenue  

Staten Island, New York  
  

  די היינטיגע דאטע ווערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:
  
   139,492 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט   ·
   566 - סך הכל פאזיטיוו   ·
   0.41% - פראצענט פאזיטיוו   ·
   0.47% - טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7   ·
 ( 19-) 758 - פאציענט האספיטאליזאציע   ·
   105 - פרישע פאציענטן אנגענומען   ·
 (  5-) 190 - פאציענטן אין איי.סי.יו.    ·
 ( 7- ) 113 - פאציענטן אין איי.סי.יו. מיט אינטובאציע   ·
 (  96)+ 183,346 - סך הכל ארויסגעלאזט   ·
   9 - טויטפעלער   ·



 

 

   42,833 - סך הכל טויטפעלער   ·
   19,820,785 - סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט   ·
   104,488 - שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט איבער די לעצטע    ·
   594,115 - טעג 7איבער די לעצטע  סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט   ·
   66.9% -  און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער     ·
  59.3% - און העכער פולשטענדיג וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער     ·
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס איין וואקסין  18ּפראצענט ניו יארקער   ·

  69.2% - דאזע )ס.די.סי.(
  - יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג וואקסינירט )סי.די.סי.( 18ּפראצענט ניו יארקער   ·

60.3%  
   55.2% - פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   ·
  48.2% -  פראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט   ·
  57.2% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )סי.די.סי.(  ·
  48.9% - ּ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:

  

Region  
Monday, 
June 7, 
2021  

Tuesday, 
June 8, 
2021  

Wednesday, 
June 9, 2021  

Capital 
Region  

0.57%   0.49%   0.45%   

Central 
New York  

0.81%   0.76%   0.76%   

Finger 
Lakes  

0.91%   0.81%   0.85%   

Long 
Island  

0.45%   0.42%   0.41%   

Mid-
Hudson  

0.45%   0.45%   0.45%   

Mohawk 
Valley  

0.69%   0.64%   0.56%   

New York 
City  

0.43%   0.42%   0.41%   

North 
Country  

0.56%   0.53%   0.49%   

Southern 
Tier  

0.69%   0.65%   0.67%   

Western 
New York  

0.61%   0.54%   0.55%   

לענגאויס 
דעם 
  סטעיט

0.51%   0.48%   0.47%   

  



 

 

  
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  

מאנטאג,  
,  7יוני 

2021  

דינסטאג,  
,  8יוני 

2021  

מיטוואך,  
,  9יוני 

2021  

Bronx  0.57%   0.55%   0.60%   

Kings  0.40%   0.40%   0.40%   

New York  0.32%   0.31%   0.30%   

Queens  0.43%   0.41%   0.38%   

Richmond  0.52%   0.49%   0.48%   

  
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 566נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,090,563הכל צו 

  

  קאונטי
סך הכל 
  פאזיטיוו

ניי 
  פאזיטיוו

Albany  24,685   3   

Allegany  3,555   0   

Broome  18,603   3   

Cattaraugus  5,718   1   

Cayuga  6,333   1   

Chautauqua  8,945   5   

Chemung  7,753   3   

Chenango  3,494   2   

Clinton  4,835   0   

Columbia  4,061   0   

Cortland  3,916   1   

Delaware  2,376   0   

Dutchess  29,460   3   

Erie  89,520   19   

Essex  1,592   0   

Franklin  2,561   3   

Fulton  4,420   1   

Genesee  5,434   2   

Greene  3,402   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,182   0   

Jefferson  6,117   4   

Lewis  2,803   1   

Livingston  4,515   0   



 

 

Madison  4,560   4   

Monroe  68,853   32   

Montgomery  4,254   0   

Nassau  183,511   43   

Niagara  20,019   2   

NYC  936,347   302   

Oneida  22,582   7   

Onondaga  38,875   16   

Ontario  7,402   1   

Orange  48,268   11   

Orleans  3,117   0   

Oswego  7,607   3   

Otsego  3,458   0   

Putnam  10,602   2   

Rensselaer  11,220   3   

Rockland  46,920   5   

Saratoga  15,350   1   

Schenectady  13,186   2   

Schoharie  1,692   0   

Schuyler  1,070   1   

Seneca  2,009   1   

St. 
Lawrence  6,626   4   

Steuben  6,942   3   

Suffolk  200,858   34   

Sullivan  6,668   2   

Tioga  3,821   1   

Tompkins  4,344   0   

Ulster  13,894   1   

Warren  3,657   1   

Washington  3,155   3   

Wayne  5,768   2   

Westchester  129,579   27   

Wyoming  3,578   0   

Yates  1,178   0   

  
  

, אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך הכל צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 9נעכטן זענען 
  די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד, לויט די וואוינונגס קאונטי:  . 42,833

  

טויטפעלער לויט דער וואוינונגס 
  קאונטי

  נייע טויטפעלער  קאונטי



 

 

Erie  1   

Herkimer  1   

Kings  2   

Manhattan  1   

Nassau  1   

Queens  2   

Wyoming  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   62,338ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  48,382נעכט 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 
  שעה 24די לעצטע 

אלעס 
  צוזאמען
  סך הכל

פארמערונג דורכאויס 
  שעה 24די לעצטע 

Capital 
Region  

647,505   2,418   575,047   3,276   

Central New 
York  

514,586   1,437   458,634   2,384   

Finger 
Lakes  

655,726   2,058   586,781   3,303   

Long Island  1,442,371   7,160   1,246,210   10,123   

Mid-Hudson  1,173,359   4,955   1,012,399   7,707   

Mohawk 
Valley  

252,968   852   226,869   934   

New York 
City  

5,067,553   25,454   4,377,761   26,928   

North 
Country  

232,024   527   209,286   1,020   

Southern 
Tier  

335,812   1,090   300,751   1,591   

Western 
New York  

709,060   2,431   616,256   5,072   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

11,030,964   48,382   9,609,994   62,338   

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


 

 

          

  
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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