
 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/28/2021  אויף באלדיגע פובליקירונג:

 
 

גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו מעלדט פאר ניו יארקער די לעצטע אינפארמאציע איבער די סטעיט'ס  
  19פארשריט בײם באקעמפן קאװיד־

   
  0.39%טעגיגע דורכשניטליכע פאזיטיװקײט אין די גאנצע סטעיט איז -7

   
  שעה 24װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע   24,746

   
   2020,  28די װײניגסטע זינט סעפטעמבער  –טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן  19קאװיד־ 3

     
גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט הײנט געמאלדן פאר ניו יארקער די לעצטע אינפארמאציע איבער די  

  .19באקעמפן קאװיד־סטעיט'ס פארשריט בײם 
  

"אונזער סטעיט האט געמאכט א גרױסע פארשריט אין באקעמפן דעם װײרוס, אבער אונזער ארבעט גײט 
"יעדע שטאך אין   האט גאווערנאר קאומאו געזאגט.אן װײל מיר דארפן װאקסינירן יעדן ניו יארקער," 

ארעם ברענגט אונז נענטער צו באזיגן די חיה רעה אײנמאל פאר אלעמאל. דעריבער ארבײטן מיר  
װײטער מיר אונזערע ארטיגע שותפים לענגאױס דעם סטעיט זיכער צו מאכן אז די װאקסין קען מען קריגן  

איך אײך זײער איר זאלט  אין יעדע קאמיוניטי. "אױב איר דארפט נאכאלץ האבן אײער אײנשפריץ, בעט 
דאס טאן װאס שנעלער װײל עס איז דער בעסטער אופן צו באשיצן זיך אלײן און יעדן אײנעם װער איז 

 אײך טײער."  
 

  דער קורצער סך הכל פון די הײנטיגע דעיטא שטײט דא אונטן׃
  

  55,334 – באריכטעטע טעסט רעזולטאטן  
 290 - סך הכל פאזיטיוו  
  0.52% -  פאזיטיוופערצענט  
 7- 0.39% –טעגיגע דורכשניטליכע פערצענט פאזיטיװ  
 16(+ 346 – האספיטאליזירטע פאציענטן(  
 55  – נײע פאציענטן אין שפיטאל  
  פאציענטן איןICU – )4 (89  
  פאציענטן איןICU 1-( 42 – מיט אינטובעישאן  ( 
  52( 184,745 –סך הכל אהײמגעשיקטע פאציענטן(  
 3 –  טױטפעלער  
  42,964 – סך הכל טױטפעלער  
 21,046,333 – סך הכל געגעבענע װאקסין דאזעס   
  24,746 –שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס װאס זענען געגעבן געװארן אין די לעצטע  
  440,607  –טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס װאס זענען געגעבן געװארן אין די לעצטע   
  ר אלט און עלטער מיט כאטש אײן װאקסין דאזעיא 18פערצענט ניו יארקער װאס זענען – 

69.2%   



  יאר אלט און עלטער װאס זענען פולשטענדיג  18פערצענט ניו יארקער װאס זענען
  63.5% – װאקסינירט

  יאר אלט און עלטער מיט כאטש אײן װאקסין דאזע   18פערצענט ניו יארקער װאס זענען
)CDC( – 71.9%  

  יאר אלט און עלטער װאס זענען פולשטענדיג  18זענען פערצענט ניו יארקער װאס
  CDC( – 65.0%װאקסינירט (

 57.4% – פערצענט אלע ניו יארקער מיט כאטש אײן װאקסין דאזע  
 52.4% – פערצענט ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט  
 ) פערצענט אלע ניו יארקער מיט כאטש אײן װאקסין דאזעCDC( – 59.7%  
 ענט ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט (פערצCDC( – 53.7%  

  
טעגיגע דורכשניטליכע פערצענט פאזיטיװע טעסט רעזולטאטן באריכטעט אין די לעצטע  -7יעדע ראיאן'ס 

  דרײ טעג איז װי פאלגנד׃
   

  ראיאן
יוני,   25פרײטאג,  

2021  
יוני,   26שבת, 

2021  
יוני,   27זונטאג, 

2021  
Capital Region  0.36%  0.31%  0.30%  
Central New 

York  
0.41%  0.49%  0.51%  

Finger Lakes  0.40%  0.39%  0.45%  

Long Island  0.36%  0.36%  0.37%  

Mid-Hudson  0.33%  0.34%  0.34%  

Mohawk Valley 0.33%  0.36%  0.37%  

New York City  0.36%  0.39%  0.40%  

North Country  0.63%  0.66%  0.77%  

Southern Tier  0.44%  0.44%  0.42%  
Western New 

York  
0.21%  0.26%  0.27%  

אין די גאנצע  
  סטעיט 

0.36%  0.38%  0.39%  

 
באריכטעט  טעגיגע דורכשניטליכע פערצענט פאזיטיװע טעסט רעזולטאטן -7יעדע ניו יארק סיטי בארא'ס 

  אין די לעצטע דרײ טעג איז װי פאלגנד׃
  

בארא אין  
NYC   

יוני,   25פרײטאג, 
2021  

יוני,   26שבת, 
2021  

יוני,   27זונטאג, 
2021  

Bronx  0.33%  0.33%  0.33%  

Kings  0.36%  0.38%  0.38%  

New York  0.29%  0.31%  0.32%  

Queens  0.35%  0.39%  0.41%  

Richmond  0.74%  0.79%  0.80%  

   
אין ניו יארק סטעיט, װאס ברענגט דעם  19ניו יארקער געטעסט פאזיטיװ פאר קאװיד־ 290נעכטן האבן 



 א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד׃   . 2,096,940סך הכל צו 
     

  נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי
Albany  24,733  4  

Allegany  3,562  0  

Broome  18,652  2  

Cattaraugus  5,723  0  

Cayuga  6,345  1  

Chautauqua  8,961  0  

Chemung  7,780  0  

Chenango  3,512  1  

Clinton  4,846  0  

Columbia  4,073  0  

Cortland  3,934  1  

Delaware  2,393  1  

Dutchess  29,507  3  

Erie  89,660  9  

Essex  1,595  0  

Franklin  2,564  1  

Fulton  4,427  1  

Genesee  5,441  1  

Greene  3,406  0  

Hamilton  316  1  

Herkimer  5,205  0  

Jefferson  6,169  3  

Lewis  2,822  1  

Livingston  4,532  3  

Madison  4,570  0  

Monroe  69,146  16  

Montgomery  4,256  1  

Nassau  183,948  22  

Niagara  20,057  1  

NYC  939,702  156  

Oneida  22,655  2  

Onondaga  39,024  4  

Ontario  7,410  0  

Orange  48,405  7  

Orleans  3,123  0  

Oswego  7,639  0  

Otsego  3,467  0  



Putnam  10,628  2  

Rensselaer  11,247  0  

Rockland  47,014  3  

Saratoga  15,404  1  

Schenectady  13,217  0  

Schoharie  1,699  2  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,664  2  

Steuben  6,968  0  

Suffolk  201,398  30  

Sullivan  6,691  0  

Tioga  3,841  1  

Tompkins  4,358  0  

Ulster  13,926  0  

Warren  3,672  2  

Washington  3,166  0  

Wayne  5,794  0  

Westchester  129,835  5  

Wyoming  3,585  0  

Yates  1,180  0  

  
. א  42,961הכל צו , װאס ברענגט דעם סך 19ניו יארקער געשטארבן פון קאװיד־ 3נעכטן זענען 

  געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃
   

  נײע טױטפעלער  קאונטי 
Chenango  1  
New York  1  
Schoharie  1  

      
אלע ניו יארק סטעיט מאסן װאקסינאציע פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער אן קײן  

מענטשן װאס װילן דװקא יא מאכן אן    אפױנטמענט.  מען װעט אײך זען אין דעם סדר פון אײער קומען.
צי בין איך  אפױנטמענט בײ א סטעיט־אנגעפירטע מאסן װאקסינאציע פלאץ קענען דאס טאן אױף די 

. איר קענט זיך אױך פארבינדן מיט אײער ארטיגע  VAX-4-NYS-833-1אדער דורך רופן  בארעכטיגט עּפ
זענען  העלט דעפארטמענט, אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען

צו טרעפן אינפארמאציע איבער װאקסין אפױנטמענטס נעבן   vaccines.govעװעילעבל, אדער באזוכן 
   אײך.

   
זענען געװארן   14,603ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  11,623נעכנט האבן 

א געאגראפישע דורכשניט פון ניו יארקער װאס זענען װאקסינירט געװארן לױט   פולשטענדיג װאקסינירט.
  ראיאן איז װי פאלגנד׃

  



מענטשן מיט כאטש אײן 
  װאקסין דאזע

פולשטנדיק װאקסינירטע   
  מענטשן

         

  ראיאן
 קומולאטיװ

  סך הכל
 24װאוקס אין די לעצטע 

  שעה
 קומולאטיװ

  סך הכל
װאוקס אין די  

  שעה 24לעצטע 
    

Capital Region  665,353  376  617,757  627      

Central New York  527,420  287  491,475  475      

Finger Lakes  675,654  471  634,627  765      

Long Island  1,508,905  1,921  1,369,177  2,233      

Mid-Hudson  1,219,517  992  1,101,482  1,531      

Mohawk Valley  260,370  165  242,701  195      

New York City  5,304,653  6,690  4,784,131  7,685      

North Country  238,118  103  223,190  193      

Southern Tier  345,631  173  322,179  275      

Western New York  731,096  445  668,937  624      

      14,603 10,455,656  11,623 11,476,717  אין די גאנצע סטעיט

   
איז עלעילעבל צו געבן ניו יארקער די לעצטע אינפארמאציע  װאקסין טרעקער דעשבאורד 19קאװיד־די 

װאקסין. דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אװ העלט פאדערט  19איבער די פארטײלונג פון די קאװיד־
װאקסין דאזעס נישט  19אז װאקסינאציע אנשטאלטן זאלן באריכטן אלע דעיטא איבער געגעבענע קאװיד־

איבער געגעבענע װאקסין דאזעס אױף די דעשבאורד װערט טעגליך   שעה; די דעיטא 24שפעטער װי 
אױפגעפרישט צו אפשפיגלען די לעצטע מעסטונגען אין די סטעיט'ס װאקסינאציע אנשטרענגונג. דער ניו  

איז אביסל אנדערש פון  CIRאון  NYSIISבאריכטעטע דעיטא פון -יארק סטעיט דעפארטמענט אװ העלט
, װאס שליסט אײן פעדעראל־געגעבענע דאזעס און אנדערע קלײנע  פעדעראל־באריכטעטע דעיטא

  אונטערשײדן. בײדע ציפערן זענען אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן.
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