
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/15/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

פון דערוואקסענע ניו יארקער האבן   70.0%טעג אנאנסירט גאווערנער קאומאו אז  472נאך 
  באקומען ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע, און הייבט רוב איבערגעבליבענע קאוויד באגרענעצונגען

  
  שעה 24וואקסין דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  112,891

  
, דאס נידעריגסטע אין  0.40%טאגיגע דורכשניטליכע צאל פאזיטיווע פעלער איבער׳ן סטעיט איז -7

טעג   71טעג נאכאנאנד, אראפ נידעריגער יעדן טאג פאר  18נידעריגסטע ביז היינט פאר  --לאנד 
  נאכאנאנד

  
פרייטאג,   טרו טעסט פלעצער וועלן זיך שליסן אנגעהויבן-געפירטע דרייוו -צוגעגעבענע סטעיט

  18 יוני
  

 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

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

די טעסט פלעצער פארשליסונגען פאלגט נאך  . 18 פלעצער איבער׳ן סטעיט אנגעהויבן פרייטאג, יוני
לאנג פאר  פראצענט פארמינערונג אין דעם פאר  88היסטאריש נידעריגע צאל פאזיטיווע פעלער און אן  

  .2021טרו טעסטס פון יאנואר ביז מאי -דרייוו
  

איז געווען דער שווערסטע און מערסט פארדריספולע צייט אין אונזער לעבנס, אבער ניו יארק  19-״קָאוויד
 Vaccination rates are up and COVID סטעיט ציט זיך ענדליך אויף פאראויס צו דעם צוקונפט.

numbers are down, and we're reducing restrictions across the board,"   האט גאווערנער
מיר דארפן אז ניו יארקער זאלן זיך ווייטער וואקסינירן, און דערפאר האבן מיר   קאומאו געזאגט.

דער פאנדעמיע גייט בארג אראפ, אבער   איינגעפירט פארשידענע סארטן אינצענטיוון איבער דעם סטעיט.
ס שליסל צו אונזער ערפאלג און איך דערמוטיג א יעדער ניו יארקער וואס האט וואקסינירן איז דא

  נאכנישט באקומען דעם איינשפריץ זאל דאס תיכף גיין נעמען.״
  

  טרו טעסט פלעצער וועלן זיך שליסן ווי פאלגענד:- געפירטע דרייוו-די סטעיט
  

  18 פרייטאג, יוני
  

  עטבינגהעמטאן אוניווערסיט -בינגעהמטאן 
Binghamton University  

Lot ZZ South  
Binghamton, NY  



 

 

  
  ענטאני וועין רעק עיריע -ראקלענד קאונטי 

Anthony Wayne Rec Area  
Exit 17 Palisades Parkway  
Bear Mountain, New York  

  
  סטאני ברוק אוניווערסיטעט -סופאלק קאונטי 

Stony Brook University  
South P Lot  

Stony Brook, New York  
  

  ניאגארא קאונטי קאמיוניטי קאלעדש
Niagara County Community College  

3111 Saunders Settlement Road  
Sanborn, New York  

  
  25 פרייטאג, יוני

  
  י׳ אלבאני׳סונ -אלבאני 

1400 Washington Avenue, Collins Circle  
Albany, New York  

  
  עקוועדוקט רעיסטרעק -קווינס 

Aqueduct Racetrack  
110-00 Rockaway Boulevard  

Queens, New York  
  

  מאנראו קאונטי קאמיוניטי קאלעדזש -ראטשעסטער 
Monroe Community College  

1000 E. Henrietta Road  
Lot G  

Rochester, New York  
  

 גלען איילענד פארק  -וועסטשעסטער קאונטי 
350 Weyman Avenue  

New Rochelle, New York  
  

  בעי פלאזא -בראנקס 
The Mall at Bay Plaza  

200 Baychester Avenue  
Bronx, New York  

  
  טיגע דאטע ווערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:די היינ

  

  55,438 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
  320 - סך הכל ּפאזיטיוו •



 

 

  0.58% - ּפראצענט ּפאזיטיוו •
  0.40% - טאגיגע דורכשניטלעכע ּפראצענט ּפאזיטיוו-7 •
  (33)+ 650 - האספיטאליזירטע פאציענטן •
  91 - נייע פאציענטן אריינגענומען •
  ICU - 161  (-2)פאציענטן אין  •
  (4-) 88 - מיט אינטוּבאציע ICUפאציענטן אין  •
  (54)+ 183,801 - סך הכל ארויסגעלאזט •
  9 - טויט פעלער •
  42,882 - סך הכל טויט פעלער •
  20,212,046 - סך הכל דאזעס אויסגעטיילט •
  112,891 - שעה 24די לעצטע סך הכל דאזעס אויסגעטיילט אין  •
  597,373 - טעג 7סך הכל דאזעס אויסגעטיילט דורכאויס די לעצטע  •
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס  18ּפראצענט פון ניו יארקער   •

  67.6% - איין וואקסין דאזע
 יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג 18ּפראצענט ניו יארקער  •

  60.6% - וואקסינירט
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס   18·ּפראצענט ניו יארקער  •

  70.0% - איין וואקסין דאזע )ס.די.סי.(
יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג   18·ּפראצענט ניו יארקער  •

  61.6% - וואקסינירט )סי.די.סי.(
  55.9% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע •
  49.6% - ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט •
  58.0% - .(·ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )סי.די.סי •
  50.3% - ·ּ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
,  12שבת, יוני 
2021  

,  13זונטאג, יוני 
2021  

,  14מאנטאג, יוני 
2021  

Capital Region  0.35%   0.33%   0.33%   

Central New 
York  

0.68%   0.64%   0.59%   

Finger Lakes  0.65%   0.62%   0.59%   

Long Island  0.42%   0.41%   0.41%   

Mid-Hudson  0.41%   0.39%   0.38%   

Mohawk Valley  0.39%   0.40%   0.41%   

New York City  0.39%   0.39%   0.38%   

North Country  0.54%   0.58%   0.56%   

Southern Tier  0.47%   0.41%   0.41%   

Western New 
York  

0.44%   0.38%   0.35%   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

0.42%   0.41%   0.40%  

  



 

 

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  

,  12שבת, יוני 
2021  

,  13זונטאג, יוני 
2021  

,  14מאנטאג, יוני 
2021  

Bronx  0.56%   0.54%   0.52%   

Kings  0.37%   0.37%   0.36%   

New York  0.30%   0.31%   0.30%   

Queens  0.34%   0.34%   0.34%   

Richmond  0.50%   0.50%   0.50%   

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 320נעכטן האבן 

 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,092,599הכל צו 
  

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  24,699   3   

Allegany  3,555   0   

Broome  18,623   4   

Cattaraugus  5,720   0   

Cayuga  6,337   0   

Chautauqua  8,951   0   

Chemung  7,761   2   

Chenango  3,499   1   

Clinton  4,835   0   

Columbia  4,064   0   

Cortland  3,926   1   

Delaware  2,381   2   

Dutchess  29,472   2   

Erie  89,579   7   

Essex  1,593   0   

Franklin  2,563   0   

Fulton  4,422   1   

Genesee  5,435   0   

Greene  3,403   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,187   1   

Jefferson  6,136   5   

Lewis  2,808   0   

Livingston  4,520   0   

Madison  4,562   0   

Monroe  68,976   17   



 

 

Montgomery  4,254   0   

Nassau  183,649   25   

Niagara  20,035   2   

NYC  937,336   174   

Oneida  22,619   5   

Onondaga  38,931   3   

Ontario  7,406   1   

Orange  48,312   4   

Orleans  3,118   0   

Oswego  7,622   0   

Otsego  3,462   1   

Putnam  10,606   1   

Rensselaer  11,229   1   

Rockland  46,944   8   

Saratoga  15,364   2   

Schenectady  13,202   2   

Schoharie  1,692   0   

Schuyler  1,075   1   

Seneca  2,011   0   

St. Lawrence  6,640   3   

Steuben  6,952   0   

Suffolk  201,036   28   

Sullivan  6,673   1   

Tioga  3,830   1   

Tompkins  4,346   0   

Ulster  13,908   1   

Warren  3,658   0   

Washington  3,162   1   

Wayne  5,783   1   

Westchester  129,664   7   

Wyoming  3,582   1   

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:  . 42,882
  

  נייע טויטפעלער  קאונטי

Bronx  1   

Erie  1   

Kings  1   

Manhattan  1   



 

 

Niagara  1   

Orange  1   

Queens  1   

Steuben  1   

Westchester  1   

  
אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער זיך צו  

מענטשן וועלכע ווילן ענדערש   ווַאקסינירן ָאן ַאן אּפוינטמענט, לויט דעם סדר פון ווער עס קומט אן פריער.
קענען דאס טון אויף   באשטעלן אן ַאּפוינטמענט ביי א סטעיט־אנגעפירטער מאסן וואקסינירונג פלאץ

מענטשן  VAX. -4-NYS-833-1( אדער דורך אנרופן  Am I Eligible App) בין איך בארעכטיגט עּפ דעם
קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלן העלט־דעּפַארטמענט, פארמאסי, דאקטאר, אדער שפיטאל 

צו   vaccines.gov צו מאכן ַאּפוינטמענטס דארט ווי וואקסינען זענען דא צו באקומעןן, אדער באזוכן
  יע אויף וואקסין ַאּפוינטמענטס אין זייער געגנט.טרעפן אינפארמאצ

  
זענען געווארן   79,050ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  39,435נעכטן האבן 

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

  

  

ום מענטשן מיט צ
ווייניגסטנס איין 

  וואקסין דאזע
  

מענטשן 
פולשטענדיג  

  וואקסינירט
  

  ראיאן
סך הכל אלעס  

  צוזאמען

פארמערונג 
דורכאויס די לעצטע 

  שעה 24

סך הכל אלעס  
  צוזאמען

פארמערונג 
דורכאויס די לעצטע 

  שעה 24

Capital 
Region  

654315   1941   594281   5213   

Central 
New York  

519103   726   472004   3059   

Finger 
Lakes  

662790   1579   605339   4641   

Long 
Island  

1464254   8461   1290909   18004   

Mid-
Hudson  

1188794   5554   1047006   11802   

Mohawk 
Valley  

255663   568   232925   1349   

New York 
City  

5133026   17411   4489312   27346   

North 
Country  

233613   288   213357   1032   

Southern 
Tier  

339141   877   309431   2126   

Western 
New York  

716432   2030   632559   4478   

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


 

 

לענגאויס דעם 
  סטעיט

11167131   39435   9887123   79050   

  
-און העכער וועלכע האבן באקומען ווייניגסטנס איין דאזע פון דעם קאוויד 18דער פראצענט ניו יארקער  

  וואקסין איז ווי פאלגנט, איינגעטיילט לויט׳ן ראיאן: 19
  

  ראיאן
+ מיט  18פראצענט 

  ווייניגסטנס איין דאזע

Long Island  75.3%   

Capital 
Region  

74.4%   

Mid-Hudson  71.9%   

Central New 
York  

70.5%   

Western New 
York  

69.5%   

Finger Lakes  69.0%   

Southern Tier  68.4%   

New York City  68.4%   

North Country  63.9%   

Mohawk 
Valley  

60.6%   

  
איז צו באקומען פאר יעדע ניו יארקער אויף צו בלייבן   וואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל 19-קאוויד דער

דער ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו   וואקסין.  19-אינפארמירט וועגן די אויסטיילונג פון דעם קאוויד
( פארלאנגט פון וואקסינירונג פלעצער צו באריכטן  New York State Department of Healthהעלט )

שעה; די וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אויפ׳ן   24וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אין משך פון    19-אלע קאוויד
מיט די נייסטע און לעצטע אינפארמאציע פון דער סטעיט׳ס  דאטע־טאוועל ווערט טעגליך דערפרישט 

  NYSIISדי דאטע פון ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט גענומען פון  וואקסינירונג אקטיוויטעטן.
זענען א משהו אנדערש פון די פעדעראלע דאטע, וועלכע נעמט אריין פעדעראל־אדמיניסטריטע  CIRאון 

  ביידע ציפערן ווערן אנגעגעבן אין די אויבערשטע אינפארמעציע. יינע דיפערענצן.דאזעס, און אנדערע קל
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