
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/11/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

נידעריגע קאוויד פאזיטיווקייט איבערן  -וואכן נאכאנאנד פון רעקארד 2גאווערנער קאומאו מעלדט 
  סטעיט

  
  67געפאלן  -- 0.47%טאגיגע דורכשניטלעכע צאל פאזיטיווע פאלן איבער דער סטעיט איז -7די 

  טעג נאכאנאנד
  

  0.37%פאזיטיווע פאלן איבערן סטעיט איז נעכטן געווען 
  

וואקסינאציע מאס איבערן סטעיט איז   -שעה  24וואקסין דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  90,801
69.2%  

  
  פאציענט האספיטאליזאציעס איבער דער סטעיט  709

  
 טויטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן 19-קאוויד 11

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

  .19-ין דעם קאמף קעגן קאווידפארשריטן אין דעם סטעיט א
  
ניו יארקער ווערן וואסינירט אין גרעסערע נומערן יעדן איינציגן טאג, און דאס מיינט מיר קענען אננעמען  " 

אקציעס צוריק עפענען די עקאנאמיע, צוריקשטעלן מענטשן צו דער ארבעט און באנייען א נארמאלע 
דער שליסל צו "מער איינשפריצנס אין מער ארעמס איז  האט גאווערנער קאומאו געזאגט.לעבן," 

אונדזער צוקונפט, און מיר באטן ָאן שפאנענדיגע סטימולן צו מוטיגן ניו יארקער איבער דער סטעיט אז  
איך טו מוטיגן יעדן איינעם וואס איז פאסיג וואס  היינט איז דער טאג צו באקומען זייערע איינשפריצנס.

לאטעריע בילעט אדער א   $20אומזיסטע  איז נאך נישט וואקסינירט אויסצוניצן די געלעגנהייט פון אן
אין דער   לאמיר אוועקשעלן די עפידעמיע -סטיפענדיע   CUNYאדער  SUNYשאנס צו געווינען א 

  " .הינטערשפיגל אויף אייביג
 

  די היינטיגע דאטע ווערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:
  

  130,071 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
  480 - סך הכל ּפאזיטיוו •
  0.37% - ּפראצענט ּפאזיטיוו •
  0.47% - טאגיגע דורכשניטלעכע ּפראצענט ּפאזיטיוו-7 •
  (49-) 709  -  שפיטאליזירטע פאציענטן  •
  84 - נייע פאציענטן אריינגענומען •
  ICU - 181  (-9)פאציענטן אין  •
  (12-) 101 - מיט אינטוּבאציע ICUפאציענטן אין  •
  (109) 183,455 - ויסגעלאזטסך הכל אר •



 

 

  11 - טויט פעלער •
  42,844 - סך הכל טויט פעלער •
  19,911,586 - סך הכל דאזעס אויסגעטיילט •
  90,801 - שעה 24סך הכל דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  •
  595,492 - טעג 7סך הכל דאזעס אויסגעטיילט דורכאויס די לעצטע  •
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס  18ּפראצענט פון ניו יארקער   •

  67.0% - איין וואקסין דאזע
יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג  18ּפראצענט ניו יארקער  •

  59.6% - וואקסינירט
ניגסטנס  יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום וויי 18·ּפראצענט ניו יארקער  •

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

  60.3% - וואקסינירט )סי.די.סי.(
  55.4% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע •
  48.5% - ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט •
  57.2% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )סי.די.סי.( •
  49.0% - ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט )סי.די.סי( •

  
די לעצטע דריי טעג אין  טאגיגע דורשניטליכע ּפראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכט אין -7

  יעדער ראיאן איז ווי פאלגענד:
  

  ראיאן
,  8דינסטאג, יוני 

2021  
, 9מיטוואך, יוני 

2021  
,  10דאנערשטאג, יוני 

2021  

Capital Region  0.49%   0.45%   0.45%   

Central New 
York  

0.76%   0.76%   0.80%   

Finger Lakes  0.81%   0.85%   0.76%   

Long Island  0.42%   0.41%   0.43%   

Mid-Hudson  0.45%   0.45%   0.44%   

Mohawk Valley  0.64%   0.56%   0.51%   

New York City  0.42%   0.41%   0.42%   

North Country  0.53%   0.49%   0.51%   

Southern Tier  0.65%   0.67%   0.58%   

Western New 
York  

0.54%   0.55%   0.55%   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

0.48%   0.47%   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  

,  8דינסטאג, יוני 
2021  

, 9מיטוואך, יוני 
2021  

,  10דאנערשטאג, יוני 
2021  

Bronx  0.55%   0.60%   0.63%   



 

 

Kings  0.40%   0.40%   0.40%   

New York  0.31%   0.30%   0.29%   

Queens  0.41%   0.38%   0.37%   

Richmond  0.49%   0.48%   0.50%   

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 480נעכטן האבן 

 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,091,043הכל צו 
  

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  24,687   2   

Allegany  3,555   0   

Broome  18,607   4   

Cattaraugus  5,718   0   

Cayuga  6,336   3   

Chautauqua  8,948   3   

Chemung  7,754   1   

Chenango  3,495   1   

Clinton  4,835   0   

Columbia  4,061   0   

Cortland  3,919   3   

Delaware  2,377   1   

Dutchess  29,460   0   

Erie  89,541   21   

Essex  1,592   0   

Franklin  2,561   0   

Fulton  4,420   0   

Genesee  5,435   1   

Greene  3,402   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,182   0   

Jefferson  6,122   5   

Lewis  2,805   2   

Livingston  4,517   2   

Madison  4,560   0   

Monroe  68,879   26   

Montgomery  4,254   0   

Nassau  183,545   34   

Niagara  20,027   8   

NYC  936,562   215   

Oneida  22,590   8   

Onondaga  38,888   13   



 

 

Ontario  7,402   0   

Orange  48,281   13   

Orleans  3,118   1   

Oswego  7,615   8   

Otsego  3,460   2   

Putnam  10,604   2   

Rensselaer  11,222   2   

Rockland  46,924   4   

Saratoga  15,352   2   

Schenectady  13,190   4   

Schoharie  1,692   0   

Schuyler  1,070   0   

Seneca  2,009   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:  . 42,844
  

  נייע טויט פעלער  קאונטי

Bronx  1   

Erie  1   

Herkimer  1   

Kings  2   

Queens  2   

Steuben  1   

Suffolk  1   

Sullivan  1   

Wayne  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   60,134ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  36,085נעכט האבן 

א געאגראפישע צוטיילונג פון וואקסינירטע ניו יארקער לויט׳ן ראיאן איז ווי   גענצליך וואקסינירט.
  פאלגענד:

  

  
מענטשן מיט צום 

ס איין ווייניגסטנ
  וואקסין דאזע

  
מענטשן 

פולשטענדיג  
  וואקסינירט

  

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


 

 

  ראיאן
סך הכל אלעס  

  צוזאמען

פארמערונג 
דורכאויס די  

  שעה 24לעצטע 

סך הכל אלעס  
  צוזאמען

פארמערונג 
דורכאויס די  

  שעה 24לעצטע 

Capital 
Region  

649359   1854   578771   3724   

Central 
New York  

515894   1308   461145   2511   

Finger 
Lakes  

657643   1917   590062   3281   

Long 
Island  

1448185   5814   1255372   9162   

Mid-
Hudson  

1177875   4516   1020644   8245   

Mohawk 
Valley  

253659   691   228184   1315   

New York 
City  

5084345   16792   4402757   24996   

North 
Country  

232410   386   210181   895   

Southern 
Tier  

336566   754   302274   1523   

Western 
New York  

711113   2053   620738   4482   

לענגאויס 
  דעם סטעיט

11067049   36085   9670128   60134   

  
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.

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאמער | 
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