
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    6/27/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו גיבט איבער פאר ניו יארקער די לעצטע באריכט אויף די פארשריטן פון דעם  
 פאנדעמיע   19-סטעיט אין דער קאוויד

  
    , און אינטובירטע פאציענטן איבער׳ן סטעיטICUהאספיטאליזאציעס, פאציענטן אין 

 אלע ציפערן זענען דאס נידעריגסטע זינט דער פאנדעמיע האט זיך אנגעהויבן  
  

    וואקסין דאזעס 76,120 --מיליאן איינשפריצן אין ארעמעס לענגאויס דעם סטעיט  21מער ווי 
 שעה   24אדמיניסטרירט אין די לעצטע 

    
   טויטפעלער נעכטן אין דעם סטעיט 19-קאוויד 4

       
גארווערנאר קאומאו האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס פארשריטן אין  

 . 19-באקעמפן קאוויד
  

. עס איז  COVID-19"דער וואקסין איז דער וואפן ווָאס וועט אונז געווינען דער קריג קעגן דעם ווילדן 
זיכער, עפעקטיוו, בחנם, און גרינג צו באקומען ֿפַאר יעדע ניו יארקערס איבער דעם סטעיט. אויב האט  

איר עס נאך נישט געטון, ניצט אויס די אנגייענדע אינצענטיוו פראגראמען און באקומט נאך היינט אייער  
צייט דערפאר, אויף זיך צו קענען  ״יעצט איז דער  האט גאווערנאר קוָאמָא געזָאגט. איינשפריץ,״  

 אין פולסטן און אינאיינעם.״  --אומקערן צו דאס לעבן ווי עס דארף צו זיין 
 

 די היינטיגע דאטע ווערט דא געשילדערט אין קורצן:  
  84,292 - באריכטעטע טעסט רעזולטאטן        ·
  346  - סך הכל פאזיטיוו       ·
   0.41% - פראצענט פאזיטיוו       ·
  0.38% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7       ·
 ( 41-) 330 -פאציענט האספיטאליזאציעס        ·
   31 - נייע פאציענטן אריינגענומען       ·
 ICU – 85 (-7 )פאציענטן אין        ·
 ( 6-) 2 – מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין        ·
 ( 80) 184,693 - אזטסך הכל ארויסגעל       ·
   4 - טויטפעלער       ·
  42,961 - סך הכל טויטפעלער       ·
   21,021,587 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט       ·
  76,120 – שעה  24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע        ·
  446,962 – טעג 7דורכאויס די לעצטע סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט געווארן         ·
   69.1% – יאר און העכער מיט ווייניגסטענס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער        ·
  63.5% – יאר און העכער פולשטענדיג וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער        ·
  71.7% - (CDCס איין וואקסין )יאר און העכער מיט ווייניגסטנ 18פראצענט ניו יארקער        ·



יאר און העכער וואס זענען שוין פארטיג מיט די וואקסין סעריע   18פראצענט ניו יארקער        ·
(CDC) – 64.3%  
   57.4% – פראצענט ניו יארקער איינוואוינער מיט ווייניגסטענס איין וואקסין דאזע       ·
   52.4% –פראצענט ניו יארקער איינוואוינער וואס זענען שוין פארטיג מיט די וואקסין סעריע        ·
  59.6% –( CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער איינוואוינער מיט ווייניגסטענס איין דאזע )       ·
  אקסין סעריע פראצענט פון אלע ניו יארקער איינוואוינער וואס זענען שוין פארטיג מיט די וו       ·
(CDC )– 53.1%  
    

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

  

 ראיאן 
,  24דאנערשטאג, יוני 

2021   
,  25פרייטאג, יוני 

2021   
,  26שבת, יוני 

2021   

CAPITAL REGION  0.42%   0.36%   0.31%   

CENTRAL NEW YORK  0.46%   0.41%   0.49%   

FINGER LAKES  0.44%   0.40%   0.39%   

LONG ISLAND  0.36%   0.36%   0.36%   

MID-HUDSON  0.34%   0.33%   0.34%   

MOHAWK VALLEY  0.34%   0.33%   0.36%   

NEW YORK CITY  0.35%   0.36%   0.39%   

NORTH COUNTRY  0.61%   0.63%   0.66%   

SOUTHERN TIER  0.40%   0.44%   0.44%   

WESTERN NEW 
YORK  

0.20%   0.21%   0.26%   

   0.38%   0.36%   0.36% לענגאויס דעם סטעיט  

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

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

  2021, 26שבת, יוני   2021, 25פרייטאג, יוני   2021, 24דאנערשטאג, יוני  בארא אין ניו יארק סיטי  

BRONX  0.33%   0.33%   0.33%   

KINGS  0.33%   0.36%   0.38%   

NEW YORK  0.28%   0.29%   0.31%   

QUEENS  0.37%   0.35%   0.39%   

RICHMOND  0.71%   0.74%   0.79%   

    
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג דעם   19-ניו יארקער  גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 346נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,096,650סך הכל צו 

     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

ALBANY  24,729   1  

ALLEGANY  3,562   1  

BROOME  18,650   2  



CATTARAUGUS  5,723   0  

CAYUGA  6,344   2  

CHAUTAUQUA  8,961   2  

CHEMUNG  7,780   0  

CHENANGO  3,511   0  

CLINTON  4,846   1  

COLUMBIA  4,073   1  

CORTLAND  3,933   2  

DELAWARE  2,392   1  

DUTCHESS  29,504   3  

ERIE  89,651   13  

ESSEX  1,595   0  

FRANKLIN  2,563   0  

FULTON  4,426   0  

GENESEE  5,440   0  

GREENE  3,406   0  

HAMILTON  315   0  

HERKIMER  5,205   2  

JEFFERSON  6,166   3  

LEWIS  2,821   2  

LIVINGSTON  4,529   0  

MADISON  4,570   0  

MONROE  69,130   6  

MONTGOMERY  4,255   1  

NASSAU  183,926   19  

NIAGARA  20,056   1  

NYC  939,546   198   

ONEIDA  22,653   3  

ONONDAGA  39,020   13  

ONTARIO  7,410   0  

ORANGE  48,398   3  

ORLEANS  3,123   0  

OSWEGO  7,639   2  

OTSEGO  3,467   1  

PUTNAM  10,626   1  

RENSSELAER  11,247   3  

ROCKLAND  47,011   4  

SARATOGA  15,403   2  

SCHENECTADY  13,217   1  

SCHOHARIE  1,697   1  

SCHUYLER  1,082   1  



SENECA  2,011   0  

ST. LAWRENCE  6,662   1  

STEUBEN  6,968   1  

SUFFOLK  201,368   26  

SULLIVAN  6,691   2  

TIOGA  3,840   0  

TOMPKINS  4,358   1  

ULSTER  13,926   1  

WARREN  3,670   0  

WASHINGTON  3,166   1  

WAYNE  5,794   1  

WESTCHESTER  129,830   16  

WYOMING  3,585   0  

YATES  1,180   0  

    
א   42,961, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 4נעכטן זענען 

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דעם דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  
  

  טויטפעלער לויט דער וואוינונג קאונטי 

 נייע טויטפעלער   קאונטי  

BRONX  1  

OSWEGO  1  

SUFFOLK  1  

WESTCHESTER  1  

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

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

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

אציע איבער  פאר מער אינפארמ VACCINES.GOVזענען דא צו באקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי 
 וואקסין אפוינטמענטס אין זייער געגנט.  

  
האבן פארענדיגט   59,643ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  18,709נעכטן 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  

       

 ראיאן 
    אלעס צוזאמען

 סך הכל  
געהויבן איבער די לעצטע  

 שעה   24
    אלעס צוזאמען

 סך הכל  
פארמערט  
איבער די  

  

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


 24לעצטע 
 שעה  

CAPITAL 
REGION  

664,977   483   617,130   841     

CENTRAL NEW 
YORK  

527,133   442   491,000   570     

FINGER LAKES  675,183   721   633,862   1,165     

LONG ISLAND  1,506,984   2,510   1,366,944   3,950     

MID-HUDSON  1,218,525   1,503   1,099,951   2,157     

MOHAWK 
VALLEY  

260,205   242   242,506   299     

NEW YORK 
CITY  

5,297,963   11,518   4,776,446   48,510     

NORTH 
COUNTRY  

238,015   180   222,997   284     

SOUTHERN 
TIER  

345,458   260   321,904   457     

WESTERN NEW 
YORK  

730,651   850   668,313   1,410     

לענגאויס דעם  
 סטעיט  

11,465,094  18,709   10,441,053  59,643     

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

עיט העלט  וואקסין. דער ניו יארק סט 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   24אינפארמאציע אין פארלויף פון 
יארק סטעיט דעפארטמענט אוו  אויסטיילונג אינפארמאציע פון די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. ניו 

-זענען עטוואס אנדערש פון פעדעראלע  CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון -העלט
אדמיניסטרירטע דאזעס און אנדערע  -אריכטעטע אינפארמאציע, וועלכע רעכענען אריין פעדעראלב

 מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן זענען ווערן אויבן אנגעגעבן.  
    

  ### 
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