
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/18/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גָאווערנער קָאומָאו גיט איבער בַאריכט פַאר ניו יָארקער וועגן די פָארשריטן אין דעם סטעיט בנוגע 
  עפידעמיע 19די קָאוויד־

  
 3נידעריגסטע  -- 0.39%טאגיגע דורכשניטלעכע צאל פאזיטיווע פאלן איבער דעם סטעיט איז -7די 

  טעג נאכאנאנד 74וואכן נאכאנאנד, געפאלן 
  

  שעה 24וואקסין דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  78,837
  

  טויטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן 19-קאוויד 9
  

  קאנטראלברעט וואקסינאציע דאטא לויטן זיּפ קָאוד קען מען יעצט זען דירעקט אויף דעם
 

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

  
"בעת ניו יארקער האבן געטון א געוואלדיגע ארבעט צו קעמפן קאוויד און מיר קערן זיך צוריק צו נארמאלקייט, איז  

"יעצט איז די   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.וויכטיג צו געדענקען אז מיר זענען נאך נישט ארויס פון סכנה,"  
אויב    --ס'איז נישטא מער קיין תירוצים  מיוניטי פארזיכערט.צייט צו טון וואס איר קענט זיך צו האלטן און אייער קא

וואקסין, ניצט אויס די געלעגנהייט פון איינע פון די פילצאליגע   19-איר דארפט נאך באקומען אייער קאוויד
  סטימוליר פראגראמען אינדערויסן און באקומט אייער איינשפריץ נאך היינט." 

 
  עבן אונטן בקיצור:די היינטיגע דאטע ווערט איבערגעג

  
   110,387 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט   ·
   370 - סך הכל פאזיטיוו   ·
   0.34% - פראצענט פאזיטיוו   ·
   0.39% - טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7   ·
 ( 32-) 548 - פאציענט האספיטאליזאציע   ·
   161- - פרישע פאציענטן אנגענומען   ·
 (  6-) 143 - פאציענטן אין איי.סי.יו.    ·
 ( 7-) 79 - פאציענטן אין איי.סי.יו. מיט אינטובאציע   ·
 (  82)+ 184,065 - סך הכל ארויסגעלאזט   ·
   7 - טויטפעלער   ·
   42,905 - סך הכל טויטפעלער   ·
   20,451,032 - סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט   ·
   78,837 - שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט איבער די לעצטע    ·
   539,446 - טעג 7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט איבער די לעצטע    ·

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

   68.1% -  און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער     ·
  61.4% - ן העכער פולשטענדיג וואקסינירטאו 18פראצענט ניו יארקער     ·
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס איין וואקסין  18ּפראצענט ניו יארקער   ·

  70.6% - דאזע )ס.די.סי.(
  - יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג וואקסינירט )סי.די.סי.( 18ּפראצענט ניו יארקער   ·

62.6%  
   56.4% - פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   ·
  50.4% -  פראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט   ·
  58.5% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )סי.די.סי.(  ·
  51.4% - ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט )סי.די.סי(  ·
  
טאגיגע דורשניטליכע ּפראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכט אין די לעצטע דריי טעג אין  -7

  ענד:יעדער ראיאן איז ווי פאלג
  

  ראיאן 
דינסטאג, יוני  

15 ,2021  
מיטוואך, יוני  

16 ,2021  
דאנערשטאג, יוני  

17 ,2021  

Capital 
Region  

0.31%   0.34%   0.36%   

Central New 
York  

0.59%   0.60%   0.54%   

Finger Lakes  0.58%   0.57%   0.58%   

Long Island  0.43%   0.43%   0.43%   

Mid-Hudson  0.36%   0.35%   0.34%   

Mohawk 
Valley  

0.43%   0.46%   0.42%   

New York 
City  

0.38%   0.36%   0.36%   

North 
Country  

0.53%   0.57%   0.60%   

Southern Tier  0.41%   0.43%   0.44%   

Western New 
York  

0.35%   0.35%   0.31%   

לענגאויס דעם  
  סטעיט 

0.40%   0.39%   0.39%   

  
  

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  

דינסטאג, יוני  
15 ,2021  

מיטוואך, יוני  
16 ,2021  

דאנערשטאג, יוני  
17 ,2021  

Bronx  0.51%   0.45%   0.44%   

Kings  0.36%   0.33%   0.32%   

New York  0.29%   0.31%   0.31%   

Queens  0.34%   0.34%   0.34%   



 

 

Richmond  0.52%   0.49%   0.51%   

  
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 370נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,093,736הכל צו 

  

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי 

Albany  24,708   5   

Allegany  3,558   1   

Broome  18,630   4   

Cattaraugus  5,723   1   

Cayuga  6,338   0   

Chautauqua  8,957   1   

Chemung  7,772   3   

Chenango  3,504   1   

Clinton  4,837   1   

Columbia  4,065   0   

Cortland  3,927   1   

Delaware  2,385   0   

Dutchess  29,478   3   

Erie  89,603   8   

Essex  1,593   0   

Franklin  2,563   0   

Fulton  4,423   0   

Genesee  5,436   0   

Greene  3,403   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,191   1   

Jefferson  6,149   0   

Lewis  2,810   2   

Livingston  4,523   0   

Madison  4,564   0   

Monroe  69,035   23   

Montgomery  4,254   0   

Nassau  183,727   30   

Niagara  20,045   4   

NYC  937,917   196   

Oneida  22,633   1   

Onondaga  38,960   6   

Ontario  7,408   2   



 

 

Orange  48,330   4   

Orleans  3,120   0   

Oswego  7,626   2   

Otsego  3,463   0   

Putnam  10,621   5   

Rensselaer  11,232   3   

Rockland  46,958   6   

Saratoga  15,379   3   

Schenectady  13,207   0   

Schoharie  1,692   0   

Schuyler  1,080   0   

Seneca  2,011   0   

St. Lawrence  6,644   2   

Steuben  6,957   2   

Suffolk  201,139   27   

Sullivan  6,676   2   

Tioga  3,831   1   

Tompkins  4,350   1   

Ulster  13,915   3   

Warren  3,660   1   

Washington  3,162   0   

Wayne  5,783   0   

Westchester  129,706   14   

Wyoming  3,583   0   

Yates  1,179   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:  . 42,905

  

  טויטפעלער לויט דער וואוינונגס קאונטי 

  נייע טויטפעלער  קאונטי 

Cortland  1   

Erie  1   

Kings  1   

Manhattan  1   

Monroe  1   

Nassau  1   

Oneida  2   

Rensselaer  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   50,476ומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און ניו יארקער באק 32,488נעכטן האבן 
א געאגראפישע צוטיילונג פון וואקסינירטע ניו יארקער לויט׳ן ראיאן איז ווי   גענצליך וואקסינירט.

  פאלגענד:
  

  
מענטשן מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין  

  מענטשן פולשטענדיג וואקסינירט  דאזע

  ראיאן 
 אנגעזאמעלט 

   סך הכל
פארמערונג איבער די  

  שעה 24לעצטע 
 אנגעזאמעלט 

  סך הכל
פארמערונג איבער די  

  שעה 24לעצטע 

Capital 
Region  

657,753   1,198   600,856   2,268   

Central New 
York  

521,669   940   478,516   1,911   

Finger Lakes  667,063   1,504   613,648   2,666   

Long Island  1,476,831   4,889   1,311,458   6,400   

Mid-Hudson  1,198,214   3,389   1,063,009   4,675   

Mohawk 
Valley  

257,203   577   235,857   1,121   

New York 
City  

5,187,130   16,949   4,566,149   24,948   

North Country  234,864   444   216,677   1,122   

Southern Tier  341,165   887   313,037   1,416   

Western New 
York  

721,291   1,711   643,590   3,949   

לענגאויס דעם  
  סטעיט 

11,263,183   32,488   10,042,797   50,476   

  
  

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

אציע פון דער סטעיט׳ס  דאטע־טאוועל ווערט טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע און לעצטע אינפארמ
  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 
  ערן אנגעגעבן אין די אויבערשטע אינפארמעציע.ביידע ציפערן וו דאזעס, און אנדערע קליינע דיפערענצן.

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