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 נידריגסטן שטאפל זייט די פאנדעמיע האט זיך אנגעהויבן 

  
 410נידריגקייט איז געווען -פריערדיגער רעקארד--האספיטאליזאציעס לענגאויס דעם סטעיט 371

  2020, 5אום סעפטעמבער 
  

 פאציענטן זענען אינטיובעיטעד סטעיטווייד   50, ווייניגער ווי ICUפאציענטן אין  100ווייניגער ווי 
  

   שעה 24וואקסין דאזעס זענען אדמיניסטראטירט געווארן איבער די פארלאפענע  117,760
    

  טויטפעלער סטעיטווייד זענען געווען נעכטן 19-קאוויד 19
       

קאומאו האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איינוואוינער איבער די סטעיט'ס  גארווערנאר 
   (.COVID-19) 19-פארשריטן אין באקעמפן קאוויד

    
מגיפה אינעם אונטערשטן שפיגל, און מער ניו    19-"מיר זענען ענדליך אנגעקומען צו שטעלן דער קאוויד

האט  יארקער איינוואוינער ווערן וואקסינירט יעדן איינציגן טאג, וויבאלד די ציפערן האלטן אין איין פאלן", 
מעס איז דער שליסל צו אונזער  "צו דערלאנגן די איינשפריצונג אין די ארע גאווערנאר קאומאו געזאגט. 

צוקונפט, און מיר טוען אנבאטן עטליכע איבערראשענדע אנרייצונגען פאר ניו יארקער לענגאויס דעם  
סטעיט וועלכע זענען נאך דערווייל נישט וואקסינירט. נעמען די איינשפריצונגען באשיצט אייער פאמיליע,  

אכנישט וואקסינירט געווארן, ביטע שפאצירט אריין אין א  פריינד און קאמיוניטי, דערפאר אויב איר זענט נ
 פלאץ אדער מאכט אן אפוינטמענט נאך היינט."  

 
 די היינטיגע דאטא ווערט דא געשילדערט אין קורצן:  

    

   020,020 –טעסט רעזולטאטן וואס זענען באריכטעט געווארן  •

   385  - סך הכל פאזיטיוו  •

  0.40% - פראצענט פאזיטיוו •

  0.36% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7 •

  (44-) 371 -פאציענט האספיטאליזאציעס  •

  46 - נייע פאציענטן אריינגענומען •

  ICU – 92 (-2)פאציענטן אין  •

  (6-) 6 – מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

   (83) 184,613 - סך הכל ארויסגעלאזט •

   5 - טויטפעלער •

  42,957 - סך הכל טויטפעלער •

  945,467,467 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט •



  – שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט געווארן דורכאויס די לעצטע  •
117,760   

  – טעג 7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט געווארן דורכאויס די לעצטע  •
431,340   

  – ווייניגסטענס איין וואקסין דאזעיאר און העכער מיט  18פראצענט ניו יארקער  •
69.0%   

  63.18% – יאר און העכער פולשטענדיג וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער  •

 - (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין ) 18פראצענט ניו יארקער  •
71.6%   

אקסין  יאר און העכער וואס זענען שוין פארטיג מיט די וו 18פראצענט ניו יארקער  •
   64.18% – (CDCסעריע )

   3.3% – פראצענט ניו יארקער איינוואוינער מיט ווייניגסטענס איין וואקסין דאזע •

  –פראצענט ניו יארקער איינוואוינער וואס זענען שוין פארטיג מיט די וואקסין סעריע  •
1.52%   

 –( CDC)פראצענט פון אלע ניו יארקער איינוואוינער מיט ווייניגסטענס איין דאזע  •
59.4%   

פראצענט פון אלע ניו יארקער איינוואוינער וואס זענען שוין פארטיג מיט די וואקסין   •
  8.8% –( CDC) סעריע

    

טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט איבער די לעצטע  -7דער 
   דריי טעג לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד:

    

 ראיאן 
מיטוואך, יוני  

23 ,2021   
,  24דאנערשטאג, יוני 

2021   
,  25פרייטאג, יוני 

2021   

Capital Region  0.43%   0.42%   0.36%   

Central New York  0.47%   0.46%   0.41%   

Finger Lakes  0.47%   0.44%   0.40%   

Long Island  0.37%   0.36%   0.36%   

Mid-Hudson  0.33%   0.34%   0.33%   

Mohawk Valley  0.27%   0.34%   0.33%   

New York City  0.34%   0.35%   0.36%   

North Country  0.54%   0.61%   0.63%   

Southern Tier  0.41%   0.40%   0.44%   

Western New York  0.21%   0.20%   0.21%   

   0.36%   0.36%   0.35% לענגאויס דעם סטעיט  

    
טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט איבער די לעצטע  -7דער 

   דריי טעג לויט׳ן ניו יארק סיטי בארא איז ווי פאלגענד:
    

בארא אין ניו 
 יארק סיטי  

מיטוואך, יוני  
23 ,2021   

דאנערשטאג, יוני  
24 ,2021   

פרייטאג, יוני  
25 ,2021   

Bronx  0.35%   0.33%   0.33%   

Kings  0.32%   0.33%   0.36%   

New York  0.27%   0.28%   0.29%   



Queens  0.34%   0.37%   0.35%   

Richmond  0.67%   0.71%   0.74%   

    
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג דעם   19-ניו יארקער  גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 385נעכטן האבן 
 א געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,096,304סך הכל צו 

     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

Albany  24,728   2  

Allegany  3,561   0  

Broome  18,648   1  

Cattaraugus  5,723   0  

Cayuga  6,342   2  

Chautauqua  8,959   0  

Chemung  7,780   1  

Chenango  3,511   1  

Clinton  4,845   2  

Columbia  4,072   1  

Cortland  3,931   0  

Delaware  2,391   2  

Dutchess  29,501   1  

Erie  89,638   6  

Essex  1,595   0  

Franklin  2,563   0  

Fulton  4,426   1  

Genesee  5,440   0  

Greene  3,406   0  

Hamilton  315   0  

Herkimer  5,203   1  

Jefferson  6,163   1  

Lewis  2,819   3  

Livingston  4,529   1  

Madison  4,570   2  

Monroe  69,124   8  

Montgomery  4,254   0  

Nassau  183,907   28  

Niagara  20,055   0  

NYC  939,348   225   

Oneida  22,650   1  

Onondaga  39,007   0  

Ontario  7,410   0  

Orange  48,395   20  



Orleans  3,123   0  

Oswego  7,637   1  

Otsego  3,466   1  

Putnam  10,625   0  

Rensselaer  11,244   0  

Rockland  47,007   12  

Saratoga  15,401   1  

Schenectady  13,216   0  

Schoharie  1,696   0  

Schuyler  1,081   0  

Seneca  2,011   0  

St. Lawrence  6,661   4  

Steuben  6,967   4  

Suffolk  201,342   32  

Sullivan  6,689   3  

Tioga  3,840   1  

Tompkins  4,357   0  

Ulster  13,925   1  

Warren  3,670   0  

Washington  3,165   0  

Wayne  5,793   0  

Westchester  129,814   14  

Wyoming  3,585   0  

Yates  1,180   1  

    
 42,957, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער איינוואוינער געשטארבן פון קאוויד 19נעכטן זענען 

 א געאגראפישע צוטיילונג לויט דעם דער קאונטי איז ווי פאלגענד:  
    

 נייע טויטפעלער   קאונטי  

Erie  1  

Kings  1  

Nassau  1  

Queens  1  

Rockland  1  

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

מענטשן פאר וועמען עס געפעלט ענדערש צו מאכן אן   זיך וואקסינירן לויט סדר ווי מען קומט אן. 
׳בין איך  אנגעפירטע מאסן וואקסינאציע פלאץ קענען דאס טוען אויף דעם-אפוינטמענט ביי א סטעיט

מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער   NYS-4-VAX-1-833, אדער דורך רופן בארעכטיגט׳ עפ
טס דארט וואו עס  לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אפוינטמענ

פאר מער אינפארמאציע איבער   vaccines.govזענען דא צו באקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי 
 וואקסין אפוינטמענטס אין זייער געגנט.  

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


    
האבן פארענדיגט   93,637אזע, און ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין ד 27,575נעכטן האבן 

א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך וואקסינירט   זייער וואקסין סעריע.
 איז ווי פאלגענד:  

    

    
מענטשן מיט  

ווייניגסטענס איין  
 וואקסין דאזע  

    
מענטשן וואס האבן שוין  
געפארטיגט די וואקסין  

 סעריע  
    

 אלעס צוזאמען   ראיאן 
געהויבן איבער  

  24די לעצטע 
 שעה  

 אלעס צוזאמען  
געהויבן איבער  

  24די לעצטע 
 שעה  

Capital 
Region  

664494  1175   616289  4492   

Central New 
York  

526691  887   490430  3921   

Finger 
Lakes  

674462  1264   632697  6976   

Long Island  1504474   3788   1362994   12303  

Mid-Hudson  1217022   2730   1097794   8592   

Mohawk 
Valley  

259963  421   242207  2026   

New York 
City  

5286445   14154  4727936   43548  

North 
Country  

237835  1045   222713  1337   

Southern 
Tier  

345198  634   321447  2566   

Western 
New York  

729801  1477   666903  7876   

לענגאויס דעם  
 סטעיט  

11446385   27575  10381410   93637  

    
איז צו באקומען פאר יעדער ניו יארקער צו זען די נייסטע   וואקסין נאכשפור דעשבאורד  19-קאווידדער 

וואקסין. דער ניו יארק סטעיט העלט   19-אינפארמאציע וועגן דאס אויסטיילן פון דעם קאוויד
וואקסין אויסטיילונג  19-דעפארטמענט פאדערט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאוויד

שעה; דער דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע די   24פון אינפארמאציע אין פארלויף 
וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. ניו יארק סטעיט  

זענען עטוואס אנדערש פון   CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון -דעפארטמענט אוו העלטה
אדמיניסטרירטע דאזעס און  -אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראל באריכטעטע -פעדעראלע

 אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן זענען ווערן אויבן אנגעגעבן.  
    

  ### 

  

 

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