
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/16/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו גיבט איבער פאר ניו יארקער א לעצטיגע באריכט וועגן די סטעיט׳ס פארשריטן  
 פאנדעמיע  19-אין דער קאוויד 
   

 שעה  24וואקסין דאזעס אדמיניסטראטירט אין די לעצטע  35,207
   

 טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט  19-קאוויד 2
       

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

   

״ א דאנק די שווערע ארבעט פון ניו יארקערס האבן מיר געקענט אנהייבן זיך צוריקצוקערן צו נארמאל, 
״צו  האט גאווערנער קאומאו געזאגט. אבער דאס מיינט נישט אז קאוויד איז מער נישט קיין געפאר,״ 

פון אונזער מערסט  געווינען דעם קריג איינמאל פאר אלעמאל מוזן מיר ווייטער אנהאלטן דאס אויסניצן 
דער וואקסין. די וועלכע פארמיידן עס ווייטער שטעלן איין נישט נאר זייער אייגן   -עפעקטיווער וואפן 

וואוילזיין, נאר לייגן אויך אין געפאר דער געזונט און זיכערהייט פון זייערע ארומיגע.״ יעצט איז נישט דער  
אויב האט איר עס נאכנישט באקומען, גייט נאך היינט צו   --צייט זיך איינצושטעלן די געזונט פון קיינעם 

 באקומען אייער וואקסינאציע און העלפט איינצוימען דער פארשפרייטונג פון דער ווילדער חיה,״  

   
 די היינטיגע דאטע ווערט אונטן געשילדערט אין קורצן:  

   
   79,920 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט         ·
   981 - פאזיטיוו סך הכל         ·
   1.23% - פראצענט פאזיטיוו          ·
   1.09% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו -7          ·
 (  20)+ 360 - פאציענט האספיטאליזאציעס         ·
   82 - נייע פאציענטן אריינגענומען          ·
 ICU – 79 +(4 )פאציענטן אין          ·
 ( 0) 34– מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין          ·
 (  70)+ 185,700 - סך הכל ארויסגעלאזט         ·
   2 - טויטפעלער         ·
   43,025 - סך הכל טויטפעלער         ·
   21,720,674 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט         ·
   35,207 – שעה 24רירט אין די לעצטע סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסט         ·
   236,978  – טעג 7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע          ·
   70.8% – יאר און העכער מיט ווייניגסטענס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער          ·
   65.5% – נדיג וואקסינירטיאר און העכער פולשטע 18פראצענט ניו יארקער          ·
  - (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער          ·

73.6%   



   67.1% – (CDCיאר און העכער פולשטענדיג וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער          ·
   59.0% – ווייניגסטענס איין וואקסין דאזעפראצענט ניו יארקער מיט          ·
   54.4% – פראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט         ·
   61.4% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטענס איין וואקסין דאזע )         ·
   55.7% – (CDCפראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט )         ·
   

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

   

 ראיאן  
דינסטאג, יולי 

13  ,2021   
מיטוואך, יולי  

14  ,2021   
דאנערשטאג, יולי 

15  ,2021   

קאפיטאל 
 ראיאן 

1.01%   1.14%   1.28%   

צענטראל ניו 
 יארק 

0.82%   0.86%   0.82%   

פינגער  
 לעיקס 

0.76%   0.85%   0.83%   

   1.28%   1.23%   1.07% לאנג איילענד 

   0.93%   0.90%   0.82% הודסאן -מיטל

מאוהאק 
 וואלי  

0.66%   0.69%   0.69%   

   1.13%   1.09%   1.01% ניו יארק סיטי  

נארט 
 קאנטרי 

0.58%   0.64%   0.83%   

   0.61%   0.60%   0.56% דרום טייל  

מערב ניו  
 יארק 

0.81%   0.95%   1.05%   

לענגאויס 
 דעם סטעיט 

0.95%   1.04%   1.09%   

   
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 

דינסטאג, יולי 
13  ,2021   

מיטוואך, יולי  
14  ,2021   

דאנערשטאג, יולי 
15  ,2021   

   1.00%   1.00%   0.92% בראנקס  

   1.19%   1.16%   1.07% קינגס 

   0.98%   0.88%   0.82% ניו יארק  

   1.16%   1.10%   1.03% קווינס  

   1.63%   1.59%   1.47% ריטשמאנד 

   



אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג דעם   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 981נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   . 2,107,196סך הכל צו 

     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

 .  9   24,795 אלבאני  

   2   3,567 אלעגאני 

   2   18,695 ברום  

   1   5,736 קאטאראוגוס 

   2   6,368 קאיוגע  

   2   8,977 טשאטאקווא 

   1   7,809 טשעמונג 

   0   3,519 טשענאַנגאָ  

   1   4,859 קלינטאן 

   1   4,090 קאלומביע 

   0   3,940 קארטלענד 

   1   2,401 דעלעווער  

   8   29,593 דוטשעס 

   29   89,911 ערי  

   6   1,608 עסעקס 

   0   2,567 פראנקלין 

   1   4,440 פולטאן  

   0   5,449 דזשענעסי  

   1   3,423 גרין  

   0   316 האמילטאן 

   1   5,225 הערקימער  

   3   6,211 דזשעפערסאן 

   0   2,828 לואיס 

   1   4,545 ליווינגסטאן  

   1   4,585 מאדיסאן 

   18   69,400 מאנראו 

   2   4,264 מאנטגאמערי 

   87   184,830 נאסאוי 

   7   20,113 ניאגארא 

   604   945,874 ניו יארק סיטי  

   2   22,714 אניידא 

   7   39,180 אנאנדאגא  

   0   7,432 אנטעריאו 

   15   48,561 אראנדזש  

   0   3,132 ארליענס  

   2   7,655 אסוועגא 

   0   3,475 אטסעגא  

   3   10,648 פוטנעם  



   6   11,288 רענעסעלער 

   13   47,203 ראקלענד 

   4   15,459 סאראטאגע  

   4   13,234 סקענעקטעדי 

   3   1,714 שאוהארי 

   0   1,082 סקאוילער 

   0   2,016 סענעקא  

   1   6,689 סט. לאורענס  

   1   6,985 סטובען 

   73   202,120 סופאלק 

   1   6,713 סוליווען  

   1   3,852 טיאגע 

   2   4,375 טאמפקינס 

   2   13,982 אולסטער 

   3   3,703 ווארען  

   0   3,172 וואשינגטאן 

   0   5,806 וועין  

   47   130,281 וועסטשעסטער 

   0   3,607 ווייאמינג  

   0   1,180 יעיטס  

   
   

. א  43,025, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 2נעכטן זענען 
 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  

   

 טויטפעלער לויט דער וואוינונג קאונטי  

 נייע טויטפעלער  קאונטי 

   1 קינגס 

   1 וועין  

   
   

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   19,027ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  17,984נעכטן 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 

 ראיאן  

אלעס 
   צוזאמען

 סך הכל 
פארמערט אין די  

 שעה  24לעצטע 

אלעס 
   צוזאמען

 סך הכל 
פארמערט אין די  

 שעה  24לעצטע 

קאפיטאל 
 ראיאן 

676,502   482   632,778   597   

צענטראל ניו 
 יארק 

535,824   507   504,586   542   

   874   650,874   692   687,033 פינגער לעיקס  

   2,697   1,421,514   2,778   1,557,370 לאנג איילענד 

   1,778   1,138,004   1,831   1,252,823 הודסאן -מיטל

   252   248,911   215   264,958 מאוהאק וואלי 

   10,643   4,996,421   9,691   5,483,674 ניו יארק סיטי  

   209   227,993   219   248,368 נארט קאנטרי 

   415   329,705   380   351,189 דרום טייל  

   1,020   691,751   1,189   747,303 מערב ניו יארק  

לענגאויס דעם 
 סטעיט 

11,805,044   17,984   10,842,537   19,027   

   
   

איז פאראן פאר יעדער ניו יארקער צו זען די נייסטע   וואקסין נאכשפיר דעשבאורד 19-קאווידדער 
וואקסין. דער ניו יארק סטעיט העלט   19-אינפארמאציע וועגן דאס אויסטיילן פון דעם קאוויד

וואקסין אויסטיילונג   19- נט פאדערט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאווידדעפארטמע
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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