
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/13/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

פאזיטיווע ראטע  19- טאגיגער קאוויד-גאווערנער קאומאו אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט׳ס איינציג
טאגיגע דורכשניטליכע פאזיטיווע ראטע איז פון די -7אראפ דאס נידעריגסטע ביז היינט, און דער 

  נידעריגסטע אין לאנד
  

, דאס נידעריגסטע אין  0.42%טאגיגע דורכשניטליכע צאל פאזיטיווע פעלער איבער׳ן סטעיט איז -7
טעג נאכאנאנד, אראפ    16נידעריגסטע ביז היינט פאר  -לאנד לויט דזשאן האפקינס אוניווערסיטעט 

  טעג נאכאנאנד 69נידעריגער יעדן טאג פאר 
  

  0.35%צאל פאזיטיווע פעלער איבער דער סטעיט איז 
  

וואקסינאציע ראטע איבער׳ן סטעיט  -שעה  24וואקסין דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  45,828
  69.7%איז 

  
 טויטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן 19-קאוויד 8

   
טאגיגע ראטע פאר  - גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט׳ס איינציג

פראצענט, דאס נידעריגסטע ביז היינט, און אז ניו   0.35ער איז אראפ צו פעל 19-פאזיטיווע קאוויד
פראצענט און   0.42טאגיגע דורכשניטליכער ראטע פאר פאזיטיווע פעלער איז נעכטן געווען -7יארק׳ס 

  האט אן ווייטער אלס דער נידעריגסטער אין לאנד אינאיינעם מיט מאסאטשוסיטס.
  

ציפערן האלטן ווייטער אין איין פאלן צו רעקארד נידעריגע שטאפלען און ניו   19-"ניו יארק׳ס קאוויד
יארקער קערן זיך אום צו א נארמאלקייט צושטאנד, און דערפאר רעדוצירן מיר באגרענעצונגען, און  

ירן איז דאס "וואקסינ האט גאווערנער קאומאו געזאגט. שטעלן צו אינצענטיוון איבער דעם סטעיט," 
שליסל צו אונזער ערפאלג, און ניו יארקער וואס וואקסינירן זיך העלפן פארבעסערן דעם פובליק  

מיר קענען זיך ציען אינאיינעם צו א ליכטיגער   געזונטהייט און זיי באשיצן זייערע פאמיליעס און פריינט.
ואקסין זאל מאכן אן עתיד, אבער מיר דארפן נאך אז ווער עס האט נאכנישט באקומען דעם ו

  אפוינטמענטס אדער פשוט אריינגיין ביי איינע פון די פלעצער נאך היינט." 
 

  די היינטיגע דאטע ווערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:
  

  110,437 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
  383 - סך הכל ּפאזיטיוו •
  0.35% - ּפראצענט ּפאזיטיוו •
  0.42% - טאגיגע דורכשניטלעכע ּפראצענט ּפאזיטיוו-7 •
  (51-) 630 - האספיטאליזירטע פאציענטן •
  77 - נייע פאציענטן אריינגענומען •
  ICU - 170  +(1)פאציענטן אין  •
  (1-) 95 - מיט אינטוּבאציע ICUפאציענטן אין  •



 

 

  (109)+ 183,671 - סך הכל ארויסגעלאזט •
  8 - טויט פעלער •
  42,864 - ויטפעלערסך הכל ט •
  20,061,871 - סך הכל דאזעס אויסגעטיילט •
  45,828 - שעה 24סך הכל דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  •
  581,888 - טעג 7סך הכל דאזעס אויסגעטיילט דורכאויס די לעצטע  •
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס  18ּפראצענט פון ניו יארקער   •

  67.3% - איין וואקסין דאזע
יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג  18ּפראצענט ניו יארקער  •

  60.1% - וואקסינירט
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס   18·ּפראצענט ניו יארקער  •

  69.7% - ע )ס.די.סי.(איין וואקסין דאז 
יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג   18·ּפראצענט ניו יארקער  •

  61.0% - וואקסינירט )סי.די.סי.(
  55.7% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע •
  49.1% - ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט •
  57.6% - מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )סי.די.סי.(·ּפראצענט ניו יארקער  •
  49.6% - ·ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט )סי.די.סי( •

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

  יעדער ראיאן איז ווי פאלגענד:
  

  ראיאן
,  10דאנערשטאג, יוני 

2021  
,  11פרייטאג, יוני 

2021  
,  12שבת, יוני 
2021  

Capital Region  0.45%  0.36%  0.35%  

Central New 
York  

0.80%  0.72%  0.68%  

Finger Lakes  0.76%  0.70%  0.65%  

Long Island  0.43%  0.42%  0.42%  

Mid-Hudson  0.44%  0.43%  0.41%  

Mohawk Valley  0.51%  0.45%  0.39%  

New York City  0.42%  0.40%  0.39%  

North Country  0.51%  0.50%  0.54%  

Southern Tier  0.58%  0.52%  0.47%  

Western New 
York  

0.55%  0.46%  0.44%  

לענגאויס דעם 
  סטעיט

0.47%  0.44%  0.42%  

  
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  

,  10דאנערשטאג, יוני 
2021  

,  11פרייטאג, יוני 
2021  

,  12שבת, יוני 
2021  



 

 

Bronx  0.63%  0.60%  0.56%  

Kings  0.40%  0.39%  0.37%  

New York  0.29%  0.30%  0.30%  

Queens  0.37%  0.35%  0.34%  

Richmond  0.50%  0.50%  0.50%  

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 383נעכטן האבן 

 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,091,959הכל צו 
  

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  24,694  5  

Allegany  3,555  0  

Broome  18,616  4  

Cattaraugus  5,720  1  

Cayuga  6,337  1  

Chautauqua  8,950  1  

Chemung  7,758  1  

Chenango  3,498  3  

Clinton  4,835  0  

Columbia  4,064  2  

Cortland  3,925  1  

Delaware  2,379  0  

Dutchess  29,468  1  

Erie  89,564  7  

Essex  1,593  0  

Franklin  2,561  0  

Fulton  4,421  1  

Genesee  5,435  0  

Greene  3,402  0  

Hamilton  313  0  

Herkimer  5,182  0  

Jefferson  6,130  2  

Lewis  2,807  2  

Livingston  4,520  2  

Madison  4,562  2  

Monroe  68,929  28  

Montgomery  4,254  0  

Nassau  183,601  23  

Niagara  20,032  2  

NYC  937,006  183  

Oneida  22,609  8  



 

 

Onondaga  38,913  10  

Ontario  7,403  0  

Orange  48,303  9  

Orleans  3,118  0  

Oswego  7,619  1  

Otsego  3,460  0  

Putnam  10,605  1  

Rensselaer  11,225  2  

Rockland  46,935  5  

Saratoga  15,359  2  

Schenectady  13,197  5  

Schoharie  1,692  0  

Schuyler  1,072  1  

Seneca  2,010  1  

St. Lawrence  6,633  4  

Steuben  6,952  2  

Suffolk  200,989  30  

Sullivan  6,672  2  

Tioga  3,829  2  

Tompkins  4,346  0  

Ulster  13,905  2  

Warren  3,658  0  

Washington  3,159  0  

Wayne  5,781  3  

Westchester  129,645  21  

Wyoming  3,581  0  

Yates  1,178  0  

  
, אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך הכל צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 8נעכטן זענען 

  די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד, לויט די וואוינונגס קאונטי:  . 42,864
  

  נייע טויטפעלער  קאונטי

Chemung  1  

Erie  1  

Kings  1  

Queens  2  

Suffolk  1  

Sullivan  1  

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 

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   34,005ומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און ניו יארקער באק 15,083נעכטן 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  

  שעה 24לעצטע 

סך הכל אלעס  
  צוזאמען

פארמערונג 
דורכאויס די  

  שעה 24לעצטע 

Capital 
Region  

651901  474  587549  1448  

Central 
New York  

517942  404  467775  878  

Finger 
Lakes  

660603  580  599106  2204  

Long 
Island  

1454475  1732  1269199  4361  

Mid-
Hudson  

1182225  1000  1032117  2995  

Mohawk 
Valley  

254907  268  231015  460  

New York 
City  

5109143  9208  4448714  17859  

North 
Country  

233161  201  211970  586  

Southern 
Tier  

337911  288  306612  1152  

Western 
New York  

713735  928  626368  2062  

לענגאויס 
  דעם סטעיט

11116003  15083  9780425  34005  

  
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

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

דערפרישט מיט די נייסטע און לעצטע אינפארמאציע פון דער  דעטאלן אויפ׳ן דאטע־טאוועל ווערן טעגליך 
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־
ביידע ציפערן ווערן אנגעגעבן אין די אויבערשטע   אנדערע קליינע דיפערענצן.אדמיניסטריטע דאזעס, און 

  אינפארמעציע.
  

###  
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