
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/12/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

  
אייניג מיט דאס נידעריגסטע אין סטעיט זינט  --טויטפאל לענגאויס דעם סטעיט נעכטן  19-קאוויד 1

 אנהייב פון דער פאנדעמיע 
  

   0.88% טאגיגע דורכשניטליכע צאל פאזיטיווע פעלער איבער׳ן סטעיט איז-7
   

 שעה  24וואקסין דאזעס זענען אדמיניסטראטירט געווארן איבער די לעצטע  20,895
   

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס  
 .  (COVID-19) 19-ידפארשריטן אין באקעמפן קאוו

  
וויכטיג צו  -לענגאויס דעם סטעיט, און עס איז קריטיש 19-״ניו יארקער קעמפן ווייטער קעגן קאוויד

האט  געדענקען אז אריינבאקומען איינשפריצן אין ארעמעס איז דער שליסל צו אונזער ערפאלג,״ 
 ״איך בעט שטארק פון אלע ניו יארקער וועלכע האבן זיך נאכנישט גאווערנער קאומאו געזאגט.

וואקסינירט זאלן דאס גיין טון נאך היינט ביי סיי וועלכע פון די אפענע פלעצער לענגאויס דעם סטעיט.  
מיליאנען ניו יארקער האבן אפגענומען דעם וואקסין און געטון זייערס אויף אפצוהיטן זיך, זייערע  

 דאס זעלבע.״  א יעדער וואס האט דער מעגליכקייט זאל טון —פאמיליעס, און זייערע קאמיוניטיס
 

 די היינטיגע דאטע ווערט אונטן געשילדערט אין קורצן:  

   51,890 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

   573 - סך הכל פאזיטיוו •

   1.10% - פראצענט פאזיטיוו •

   0.88% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7 •

   (9)+ 348 - פאציענט האספיטאליזאציעס •

   46 - אריינגענומעןנייע פאציענטן  •

  ICU – 78 +(4)פאציענטן אין  •

   (2)+ 36– מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

   ( 48)+ 185,462 - סך הכל ארויסגעלאזט •

   1 - טויטפעלער •

   43,011 - סך הכל טויטפעלער •

   21,577,298 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט •

   20,895 – שעה 24לעצטע  סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די •

   244,967 –  טעג 7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע  •

   70.5% – יאר און העכער מיט ווייניגסטענס איין וואקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער  •

   65.1% – יאר און העכער פולשטענדיג וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער  •



   73.3% - ( CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין ) 18יארקער פראצענט ניו  •

   66.7% – (CDCיאר און העכער פולשטענדיג וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער  •

   58.7% – פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטענס איין וואקסין דאזע •

   54.0% –פראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט  •

   61.1% –( CDCראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטענס איין דאזע ) פ •

   55.3% –( CDC) פראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט •

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

  

 ראיאן  
,  9פרייטאג, יולי 

2021   

,  10שבת, יולי 

2021   

,  11זונטאג, יולי 

2021   

Capital 

Region  
0.44%   0.53%   0.73%   

Central New 

York  
0.70%   0.71%   0.75%   

Finger Lakes  0.80%   0.79%   0.80%   

Long Island  0.85%   0.92%   0.96%   

Mid-Hudson  0.64%   0.73%   0.76%   

Mohawk 

Valley  
0.63%   0.64%   0.63%   

New York City  0.85%   0.91%   0.95%   

North Country  0.41%   0.53%   0.56%   

Southern Tier  0.47%   0.52%   0.44%   

Western New 

York  
0.59%   0.57%   0.57%   

לענגאויס דעם 

 סטעיט 
0.79%   0.84%   0.88%   

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

 טעג לויט דער ניו יארק סיטי בארא איז ווי פאלגענד:  
  

בארא אין ניו  

 יארק סיטי  

פרייטאג, יולי 

9 ,2021   

שבת, יולי 

10  ,2021   

זונטאג, יולי 

11  ,2021   

Bronx  0.77%   0.83%   0.88%   

Kings  0.88%   0.94%   1.00%   

New York  0.74%   0.77%   0.80%   

Queens  0.84%   0.92%   0.94%   

Richmond  1.41%   1.42%   1.47%   

   
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג דעם   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 573נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   . 2,103,804סך הכל צו 

     



 קאונטי 
סך הכל 

 פאזיטיוו  
 ניי פאזיטיוו  

Albany  24,767   9   

Allegany  3,563   0   

Broome  18,682   1   

Cattaraugus  5,730   0   

Cayuga  6,362   0   

Chautauqua  8,971   0   

Chemung  7,799   2   

Chenango  3,519   0   

Clinton  4,858   0   

Columbia  4,085   0   

Cortland  3,936   0   

Delaware  2,398   1   

Dutchess  29,565   10   

Erie  89,806   11   

Essex  1,599   1   

Franklin  2,566   0   

Fulton  4,437   0   

Genesee  5,448   3   

Greene  3,414   2   

Hamilton  316   0   

Herkimer  5,219   1   

Jefferson  6,197   2   

Lewis  2,828   1   

Livingston  4,543   0   

Madison  4,577   3   

Monroe  69,325   10   

Montgomery  4,261   0   

Nassau  184,514   42   

Niagara  20,088   3   

NYC  943,886   350   

Oneida  22,693   3   

Onondaga  39,148   9  . 

Ontario  7,431   4   

Orange  48,518   1   

Orleans  3,130   1   

Oswego  7,648   3   

Otsego  3,474   0   

Putnam  10,640   2   

Rensselaer  11,271   7   



Rockland  47,156   5   

Saratoga  15,433   1   

Schenectady  13,226   4   

Schoharie  1,710   0   

Schuyler  1,082   0   

Seneca  2,016   0   

St. Lawrence  6,683   1   

Steuben  6,982   0   

Suffolk  201,850   41   

Sullivan  6,710   1   

Tioga  3,845   0   

Tompkins  4,369   1   

Ulster  13,967   1   

Warren  3,691   3   

Washington  3,170   0   

Wayne  5,805   0   

Westchester  130,114   33   

Wyoming  3,603   0   

Yates  1,180   0   

   
. א  43,011, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 1נעכטן זענען 

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  
  

 נייע טויטפעלער  קאונטי 

Queens 1   

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

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

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

ואקסין  פאר מער אינפארמאציע איבער ו  vaccines.govבאקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי 
 אפוינטמענטס אין זייער געגנט. 

  
האבן פארענדיגט   11,264ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  10,763נעכטן האבן 

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

  
 

 
 

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


   

מענטשן מיט 

ווייניגסטענס איין  

 וואקסין דאזע  

   

מענטשן וואס זענען  

שוין פולשטענדיג  

 וואקסינירט 

   

 אלעס צוזאמען   ראיאן  

פארמערט אין  

  24די לעצטע 

 שעה  

 אלעס צוזאמען  

פארמערט אין  

  24די לעצטע 

 שעה  

Capital 

Region  
674,167   342   629,741   396   

Central 

New York  
533,645   287   502,089   309   

Finger 

Lakes  
684,383   373   647,716   439   

Long 

Island  
1,546,523   1,642   1,410,514   1,475   

Mid-

Hudson  
1,244,707   989   1,130,277   993   

Mohawk 

Valley  
264,019   144   247,776   149   

New York 

City  
5,443,054   6,357   4,953,031   6,633   

North 

Country  
247,586   79   227,064   93   

Southern 

Tier  
349,856   185   328,028   274   

Western 

New York  
743,526   365   687,824   503   

לענגאויס 

 דעם סטעיט  
11,731,466   10,763   10,764,060   11,264   

   
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- ט פאדערט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאווידדעפארטמענ

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

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

 אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.  
   

  ### 
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