
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/22/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גָאווערנער קָאומָאו בַאריכט ניו יָארקער וועגן דער סטעיט׳ס פָארשריטן אין דעם קאמף קעגן  
  19-קאוויד 
  

נידעריגסטע  -- 0.36%טאגיגע דורכשניטלעכע צאל פאזיטיווע פאלן איבער דער סטעיט איז -7די 
  טעג נאכאנאנד  78טעג נאכאנאנד, געפאלן  25

  
וואקסינאציע ראטע איבער׳ן סטעיט  -שעה  24וואקסין דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  44,566

  71.1%איז 
  

 טויטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן 19-קאוויד 8
   

גָאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געגעבן א באריכט פאר ניו יארקער וועגן דער סטעיטס  
  . 19-פארשריטן אין דעם קאמף קעגן קאוויד

  
-ף צוריקבויען און ווידער אויפלעבן אונדזער עקאנאמיע אין א נָאךאזוי ווי ניו יארק פאקוסירט אוי

עפידעמישע וועלט, פארזיכערן צו וואקסינירן וויפיל מענטשן מעגליך, בלייבט ווייטער דעם שליסל צו  
"מיר זענען געקומען א   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.באזיגן דעם ווירוס איינמאל פאר אלעמאל," 

צו וואקסינירן יעדן ניו יארקער, און מיר טוען ווייטער אלעס וואס מיר קענען   ווייטן וועג אין אונדזער מי
די צוקונפט זעט אויס פול מיט האפענונג, אבער מיר   אריינצוגעבן מער איינצושפריצונגען אין ארעמס.

די איינשפריצונג זאל עס זאפארט נעמען, כדי מיר זאלן  דארפן אז די אלע וואס האבן נאך נישט גענומען 
  סוף כל סוף באזיגן די חיה." 

 
  די היינטיגע דאטע ווערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:

  

  55,329 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
  260 - סך הכל ּפאזיטיוו •
  0.47% - ּפראצענט ּפאזיטיוו •
  0.36% - טאגיגע דורכשניטלעכע ּפראצענט ּפאזיטיוו-7 •
  (1)+ 486 - האספיטאליזירטע פאציענטן •
  61 - נייע פאציענטן אריינגענומען •
  ICU - 107  (-7)פאציענטן אין  •
  (0) 62 - מיט אינטוּבאציע ICUפאציענטן אין  •
  (54) 184,318 - סך הכל ארויסגעלאזט •
  8 - טויט פעלער •
  42,936 - סך הכל טויט פעלער •
  20,650,292 - סך הכל דאזעס אויסגעטיילט •
  44,566 - שעה 24סך הכל דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  •
  438,246 - טעג 7סך הכל דאזעס אויסגעטיילט דורכאויס די לעצטע  •



 

 

נס יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסט 18ּפראצענט פון ניו יארקער   •
  68.5% - איין וואקסין דאזע

יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג  18ּפראצענט ניו יארקער  •
  62.0% - וואקסינירט

יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס   18·ּפראצענט ניו יארקער  •
  71.1% - איין וואקסין דאזע )ס.די.סי.(

און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג  יאר  18·ּפראצענט ניו יארקער  •
  63.4% - וואקסינירט )סי.די.סי.(

  56.8% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע •
  51.0% - ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט •
  59.0% - ·ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )סי.די.סי.( •
  52.2% - ·ּ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
,  19שבת, יוני 
2021  

,  20 זונטאג, יוני
2021  

,  21 מאנטאג, יוני
2021  

Capital Region  0.44%   0.42%   0.40%   

Central New 
York  

0.47%   0.40%   0.49%   

Finger Lakes  0.54%   0.46%   0.46%   

Long Island  0.41%   0.41%   0.40%   

Mid-Hudson  0.33%   0.33%   0.34%   

Mohawk Valley  0.40%   0.37%   0.33%   

New York City  0.36%   0.36%   0.35%   

North Country  0.67%   0.58%   0.52%   

Southern Tier  0.41%   0.42%   0.40%   

Western New 
York  

0.27%   0.27%   0.27%   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

0.38%   0.37%   0.36%   

  
טאגיגע דורשניטליכע ּפראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט דורכאויס די לעצטע דריי  -7

  טעג אין יעדער ּבָארָא אין שטאט ניו יארק איז ווי פאלגענד:
  

בארא אין  
NYC  

,  19שבת, יוני 
2021  

,  20 זונטאג, יוני
2021  

,  21 מאנטאג, יוני
2021  

Bronx  0.44%   0.40%   0.38%   

Kings  0.32%   0.32%   0.31%   

New York  0.30%   0.29%   0.28%   

Queens  0.36%   0.37%   0.34%   

Richmond  0.56%   0.60%   0.61%   

  



 

 

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 260נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:  . 2,094,923סך הכל צו 

  

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  24,719   1   

Allegany  3,561   2   

Broome  18,638   1   

Cattaraugus  5,723   0   

Cayuga  6,338   0   

Chautauqua  8,959   0   

Chemung  7,776   0   

Chenango  3,505   1   

Clinton  4,839   0   

Columbia  4,068   0   

Cortland  3,930   1   

Delaware  2,386   0   

Dutchess  29,491   3   

Erie  89,617   3   

Essex  1,593   0   

Franklin  2,563   0   

Fulton  4,424   0   

Genesee  5,439   1   

Greene  3,405   0   

Hamilton  313   0   

Herkimer  5,196   0   

Jefferson  6,157   1   

Lewis  2,811   0   

Livingston  4,525   1   

Madison  4,566   1   

Monroe  69,079   10   

Montgomery  4,254   0   

Nassau  183,809   22   

Niagara  20,050   2   

NYC  938,569   133   

Oneida  22,644   3   

Onondaga  38,990   10   

Ontario  7,408   0   

Orange  48,360   6   

Orleans  3,121   0   

Oswego  7,632   5   

Otsego  3,464   0   



 

 

Putnam  10,623   1   

Rensselaer  11,239   0   

Rockland  46,981   12   

Saratoga  15,396   3   

Schenectady  13,210   1   

Schoharie  1,694   0   

Schuyler  1,081   1   

Seneca  2,011   0   

St. Lawrence  6,651   2   

Steuben  6,960   0   

Suffolk  201,237   18   

Sullivan  6,684   1   

Tioga  3,837   1   

Tompkins  4,352   1   

Ulster  13,917   1   

Warren  3,667   0   

Washington  3,164   0   

Wayne  5,787   1   

Westchester  129,746   9   

Wyoming  3,585   1   

Yates  1,179   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:  . 42,936
  

  נייע טויטפעלער  קאונטי

Delaware  1   

Dutchess  1   

Erie  1   

Kings  2   

Orange  1   

Queens  2   

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

מענטשן וועמען עס געפעלט   ווַאקסינירן ָאן ַאן אּפוינטמענט, לויט דעם סדר פון ווער עס קומט אן פריער.
ג פלאץ קענען דאס בעסער צו 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 טון אויף דעם
מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלן העלט־דעּפַארטמענט, פארמאסי, דאקטאר, אדער 

שפיטאל צו מאכן ַאּפוינטמענטס דארט ווי וואקסינען זענען דא צו באקומעןן, אדער  
  סין ַאּפוינטמענטס אין זייער געגנט.צו טרעפן אינפארמאציע אויף וואק vaccines.gov באזוכן

  

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


 

 

זענען געווארן   26,342ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  21,525נעכטן האבן 
א געאגראפישע צוטיילונג פון וואקסינירטע ניו יארקער לויט׳ן ראיאן איז ווי   גענצליך וואקסינירט.

  פאלגענד:

  

  

מענטשן מיט צום 
נס איין ווייניגסט

    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  

660721   821   606726   1211   

Central 
New York  

523710   505   482502   721   

Finger 
Lakes  

670322   776   619556   1035   

Long Island  1490581   3532   1333880   4558   

Mid-
Hudson  

1206684   2274   1077296   2663   

Mohawk 
Valley  

258418   321   238067   445   

New York 
City  

5232156   11905   4628035   13439   

North 
Country  

235816   250   219144   449   

Southern 
Tier  

342899   386   316153   514   

Western 
New York  

724751   755   651094   1307   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

11346058   21525   10172453   26342   

  
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   24וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אין משך פון    19-אלע קאוויד
אציע פון דער  אויפ׳ן דאטע־טאוועל ווערט טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע און לעצטע אינפארמ

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 אנגעגעבן אין די אויבערשטע  ביידע ציפערן וו אדמיניסטריטע דאזעס, און אנדערע קליינע דיפערענצן.
  אינפארמעציע.

  
###  

  

 

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