
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/23/2021 פאר באלדיגע פארעפענטליכונג:

 
 

סטעיט קאטאסטראפע  19-גאווערנאר קאומאו מעדלט אז ניו יארק וועט ענדיגן די קָאוויד 
  24עמערדזשענסי אום יוני 

  
נידעריגסטע   — 0.36%טאגיגע דורכשניטליכע צאל פאזיטיווע פעלער איבער דער סטעיט איז -7די 

  טעג נאכאנאנד  79טעג נאכאנאנד, געפאלן  26פאר 
  

  שעה 24וואקסין דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  52,526
  

 טויטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן 19-קאוויד 6
   

גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אשז ניו יארק וועט אפענדיגן די סטעיט קאטאסטראפע 
צוליב ניו   .19-צו באקעמפן קָאוויד 2020, 7דערקלערט געווארן אום מערץ עמערדזשענסי וואס איז 

, מיט די הצלחות פון די צאלן ווַאקסינאציעס און פאלנדע 19-יארק'ס דראמאטישע פארשריט קעגן קָאוויד
צאלן פון האספיטאליזאציעס און פאזיטיווע פעלער איבער די סטעיט, וועט די סטעיט ָאוו עמערדזשענסי  

  .24אפלויפן נאך דאנערשטאג, יוני 
  

אר מענטשן וועלכע  אנווייזונגען וועלן בלייבן אין קראפט, אריינרעכענענדיג מאסקעס פ CDCפעדעראלע 
זענען נאכנישט ווַאקסינירט, און אזוי אויך רייזנדע אויף פובליק טראנספארטאציע און אין אנדערע געוויסע  

סטעיט און  אומשטענדן, צום ביישפיל העלט קעיר, נוירסינג הָאומס, טורמעס און היימלאזע שעלטערס.
ענען זיכער מאכן אז מאסקע תקנות און לאקאלע רעגירונגען העלט דעּפארטמענטס וועלן ווייטער ק

  אנדערע געזונטהייט באווארענונגען ווערן אויסגעפאלגט אין די פלעצער.
  

זענען א רייע אקציעס אונטערגענומען געווארן דורך אן עקזעקיּוטיוו ארדער כדי צו   2020זינט מערץ 
לאקאלע רעגירונגען, שפיטעלער   העלפן מיט די שנעלע רעאקציע צו די מגיפה דורך די סטעיט אגענטורן,

 און ביזנעסער, סיי דורכן צייטווייליג אפשטעלן אדער טוישן געזעצן און סיי דורכן נוצן צייטווייליגע באפעלן.
שפיטעלער האבן געקענט צולייגן פלאץ און איינגעשטעלטע, זיצונגען זענען באשטעטיגט געווארן צו  

נע דעדליינס זענען פארלענגערט געווארן כדי זיך צו רעכענען  פארקומען פון דער ווייטנס, און פארשידע
  מיט א געטוישטע מצב.

  
"ניו יארק איז געגאנגען פון איינס פון די פלעצער מיט די ערגסטע אינפעקציע ראטעס צו די נידעריגסטע  

וועלכע זענען  אינפעקציע ראטע אינעם לאנד, און דא איז אלץ צו באדאנקען די באמיאונגען פון ניו יארקער 
געווען קלוג, פאראייניגט און האבן געטוהן וואס עס האט געדארפט געטוהן ווערן דורכאויס די גאנצע צייט  

"יעצט הויבן מיר אן צו שרייבן א נייע קאפיטל פון א ניו   האט גאווערנאר קאומאו געזאגט.פון די מגיפה", 
די סטעיט קאטאסטראפע עמערדזשענסי ענדיגט זיך, און מיר קענען זיך קאנצעטרירן  —יארק נאך קָאוויד

דאס מיינט נישט אז קָאוויד איז א   זיך פונדאסניי אויסצומשל'ן, צוריק בויען און באנייען אונזער סטעיט.
יר דארפן נאכאלץ ברענגען נאך מער ניו יארקער צו ווַאקסינירט ווערן, אבער מיר  פארגאנגענהייט, מ

  אמאל."  -און נאך בעסער פון  -זענען צוריק אויפן וועג צו אנהויבן לעבן א נארמאלע לעבן אזוי ווי 

https://www.governor.ny.gov/news/novel-coronavirus-briefing-governor-cuomo-declares-state-emergency-contain-spread-virus
https://www.governor.ny.gov/news/novel-coronavirus-briefing-governor-cuomo-declares-state-emergency-contain-spread-virus


 

 

  
  די היינטיגע דאטע ווערט איבערגעגעבן אונטן בקיצור:

  

  90,350 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
  310 - סך הכל ּפאזיטיוו •
  0.34% - ּפראצענט ּפאזיטיוו •
  0.36% - טאגיגע דורכשניטלעכע ּפראצענט ּפאזיטיוו-7 •
  (12-) 474 - האספיטאליזירטע פאציענטן •
  64 - נייע פאציענטן אריינגענומען •
  ICU - 104  (-3)פאציענטן אין  •
  (2-) 60 - מיט אינטוּבאציע ICUפאציענטן אין  •
  (68)+ 184,386 - סך הכל ארויסגעלאזט •
  6 - טויט פעלער •
  42,942 - סך הכל טויט פעלער •
  20,702,818 - סך הכל דאזעס אויסגעטיילט •
  52,526 - שעה 24סך הכל דאזעס אויסגעטיילט אין די לעצטע  •
  406,783 - טעג 7סך הכל דאזעס אויסגעטיילט דורכאויס די לעצטע  •
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס  18ּפראצענט פון ניו יארקער   •

  68.6% - איין וואקסין דאזע
יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג  18ּפראצענט ניו יארקער  •

  62.2% - וואקסינירט
יאר און העכער וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס   18·ּפראצענט ניו יארקער  •

  71.2% - ע )ס.די.סי.(איין וואקסין דאז 
יאר און העכער וועלכע זענען שוין פולשטענדיג   18·ּפראצענט ניו יארקער  •

  63.5% - וואקסינירט )סי.די.סי.(
  56.9% - ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע •
  51.2% - ּפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט •
  59.1% - ·ּפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )סי.די.סי.( •
  52.3% - ·ּ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
,  20 זונטאג, יוני
2021  

,  21מאנטאג, יוני 
2021  

,  22דינסטאג, יוני 
2021  

Capital Region  0.42%   0.40%   0.44%   

Central New 
York  

0.40%   0.49%   0.49%   

Finger Lakes  0.46%   0.46%   0.48%   

Long Island  0.41%   0.40%   0.38%   

Mid-Hudson  0.33%   0.34%   0.33%   

Mohawk Valley  0.37%   0.33%   0.28%   

New York City  0.36%   0.35%   0.35%   

North Country  0.58%   0.52%   0.58%   

Southern Tier  0.42%   0.40%   0.40%   



 

 

Western New 
York  

0.27%   0.27%   0.25%   

לענגאויס דעם 
  סטעיט

0.37%   0.36%   0.36%   

  
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  

,  20 זונטאג, יוני
2021  

,  21מאנטאג, יוני 
2021  

,  22דינסטאג, יוני 
2021  

Bronx  0.40%   0.38%   0.38%   

Kings  0.32%   0.31%   0.31%   

New York  0.29%   0.28%   0.28%   

Queens  0.37%   0.34%   0.35%   

Richmond  0.60%   0.61%   0.63%   

   
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 310נעכטן האבן 

 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,095,233הכל צו 
  

  ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  24,722   3   

Allegany  3,561   0   

Broome  18,641   3   

Cattaraugus  5,723   0   

Cayuga  6,338   0   

Chautauqua  8,959   0   

Chemung  7,776   0   

Chenango  3,507   2   

Clinton  4,839   0   

Columbia  4,068   0   

Cortland  3,931   1   

Delaware  2,388   2   

Dutchess  29,493   2   

Erie  89,620   3   

Essex  1,593   0   

Franklin  2,563   0   

Fulton  4,425   1   

Genesee  5,439   0   

Greene  3,405   0   

Hamilton  315   2   

Herkimer  5,196   0   

Jefferson  6,159   2   



 

 

Lewis  2,811   0   

Livingston  4,527   2   

Madison  4,567   1   

Monroe  69,090   11   

Montgomery  4,254   0   

Nassau  183,825   16   

Niagara  20,051   1   

NYC  938,747   178   

Oneida  22,644   0   

Onondaga  38,998   8   

Ontario  7,410   2   

Orange  48,365   5   

Orleans  3,121   0   

Oswego  7,633   1   

Otsego  3,465   1   

Putnam  10,623   0   

Rensselaer  11,242   3   

Rockland  46,986   5   

Saratoga  15,398   2   

Schenectady  13,213   3   

Schoharie  1,694   0   

Schuyler  1,081   0   

Seneca  2,011   0   

St. Lawrence  6,654   3   

Steuben  6,961   1   

Suffolk  201,261   24   

Sullivan  6,686   2   

Tioga  3,838   1   

Tompkins  4,353   1   

Ulster  13,918   1   

Warren  3,668   1   

Washington  3,165   1   

Wayne  5,791   4   

Westchester  129,757   11   

Wyoming  3,585   0   

Yates  1,179   0   

  
, אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם סך הכל צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 6נעכטן זענען 

  די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד, לויט די וואוינונגס קאונטי:  . 42,942
  

  נייע טויטפעלער  קאונטי



 

 

Erie  1   

Monroe  1   

Rockland  1   

Seneca  1   

Steuben  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. 
גס סייט קענען דאס טון  ענדערש באשטעלן אן ַאּפוינטמענט ביי א סטעיט־אנגעפירטער מאסן וואקסינירונ

מענטשן   .4829-697-833-1( אדער דורך אנרופן Am I Eligible App) בין איך בארעכטיגט עּפ אויף דעם 
רטמענט, פארמאסי, דאקטאר, אדער שפיטאל קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלן העלט־דעּפאַ 

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

  
זענען געווארן   32,174ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  23,674בן נעכטן הא

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 לעצטע 

  שעה 24

סך הכל אלעס  
  צוזאמען

פארמערונג 
דורכאויס די לעצטע 

  שעה 24

Capital 
Region  

661610   889   608123   1397   

Central 
New York  

524373   663   483405   903   

Finger 
Lakes  

671199   877   620976   1420   

Long Island  1494063   3482   1339880   6000   

Mid-
Hudson  

1209337   2653   1081267   3971   

Mohawk 
Valley  

258795   377   238482   415   

New York 
City  

5244937   12781   4642820   14785   

North 
Country  

236127   311   219732   588   

Southern 
Tier  

343447   548   316779   626   

Western 
New York  

725844   1093   653163   2069   

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


 

 

לענגאויס דעם 
  סטעיט

11369732   23674   10204627   32174   

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

דעּפַארטמענט ָאוו  דער ניו יארק סטעיט  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
עצטע אינפארמאציע פון דער סטעיט׳ס  דאטע־טאוועל ווערט טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע און ל

  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 

  דע ציפערן ווערן אנגעגעבן אין די אויבערשטע אינפארמעציע.ביי  דאזעס, און אנדערע קליינע דיפערענצן.
  

###  

  

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

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

 סובסקרייבן -אויס

 

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