
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/17/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

    
 שעה   24וואקסין דאזעס אדמיניסטראטירט אין די לעצטע  34,659

    
 פאציענטן האספיטאליזירט איבער׳ן סטעיט   354

    
 טויטפעלער נעכטן אין דעם סטעיט   19-קאוויד 4

       
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס 

 .  (COVID-19) 19-פארשריטן אין באקעמפן קאוויד
    

ווירוס לענגאויס דעם סטעיט איז אונזער   19-״אין דער צייט וואס מיר טוען ווייטער באקעמפן דעם קאוויד
העכסטע פריאריטעט ווייטער אנהאלטן דאס ברענגען דעם וואקסין צו יעדער איינציגער קאמיוניטי דא ווי  

יינציגער און בעסטער  ״דער וואקסין איז נאך אלץ דער א האט גאווערנער קאומאו געזאגט.שנעלער,״  
דערגרייכטע  -וואפן קעגן דעם ווירוס, און עס איז בחנם, אומשעדליך, און עפעקטיוו. אונזערע שווער

פארשריטן ווענדט זיך אויף דעם סטעיט׳ס יכולת אריינצובאקומען איינשפריצן אין ארעמעס, און דערפאר,  
אייך שטארק איר זאלט מאכן אן  אויב האט איר נאכנישט באקומען אייער איינשפריץ בעט איך 

 אפוינטמענט אדער פשוט אריינגייט צו א וואקסינאציע ארט תיכף ומיד.״  
    

 די היינטיגע דאטע ווערט אונטן געשילדערט אין קורצן:  
  

  82,967 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
   1,156 - סך הכל פאזיטיוו  •
  1.39% - פראצענט פאזיטיוו •
  1.19% – דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיווטאגיגע -7 •
  (6-) 354 - פאציענט האספיטאליזאציעס •
  60 - נייע פאציענטן אריינגענומען •
  ICU – 79 +(0)פאציענטן אין  •
  (2)+ 36 – מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •
  (62)+ 185,762 - סך הכל ארויסגעלאזט •
   4 - טויטפעלער •
  43,029 - סך הכל טויטפעלער •
  21,755,333 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט •
  34,659 – שעה  24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע   •
   230,414 – טעג 7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע  •
   70.9% – דאזעיאר און העכער מיט ווייניגסטענס איין וואקסין  18פראצענט ניו יארקער  •



   65.6% – יאר און העכער פולשטענדיג וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער  •

  73.7% - (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער  •

  67.2% – (CDCיאר און העכער פולשטענדיג וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער  •
  59.1% – יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזעפראצענט ניו  •
  54.4% –פראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט  •
   61.5% –( CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע ) •
  55.8% –( 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 
מיטוואך, יולי  

14 ,2021   

דאנערשטאג, יולי  

15 ,2021   

פרייטאג, יולי  

16 ,2021   

Capital 

Region  
1.14%   1.28%   1.52%   

Central New 

York  
0.86%   0.82%   0.83%   

Finger Lakes  0.85%   0.83%   0.85%   

Long Island  1.23%   1.28%   1.37%   

Mid-Hudson  0.90%   0.93%   1.01%   

Mohawk 

Valley  
0.69%   0.69%   0.70%   

New York 

City  
1.09%   1.13%   1.24%   

North 

Country  
0.64%   0.83%   0.89%   

Southern Tier  0.60%   0.61%   0.64%   

Western New 

York  
0.95%   1.05%   1.13%   

לענגאויס דעם  

 סטעיט  
1.04%   1.09%   1.19%   

    
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  

מיטוואך, יולי  

14 ,2021   

דאנערשטאג, יולי  

15 ,2021   

פרייטאג, יולי  

16 ,2021   

Bronx  1.00%   1.00%   1.11%   

Kings  1.16%   1.19%   1.35%   

New York  0.88%   0.98%   1.09%   

Queens  1.10%   1.16%   1.21%   

Richmond  1.59%   1.63%   1.72%   



    
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג דעם   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 1,156נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,108,352סך הכל צו 

     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

Albany  24,800   5  

Allegany  3,569   2  

Broome  18,702   7  

Cattaraugus  5,738   2  

Cayuga  6,369   1  

Chautauqua  8,977   0  

Chemung  7,810   1  

Chenango  3,519   0  

Clinton  4,859   0  

Columbia  4,091   1  

Cortland  3,940   0  

Delaware  2,401   0  

Dutchess  29,613   20  

Erie  89,922   11  

Essex  1,610   2  

Franklin  2,567   0  

Fulton  4,440   0  

Genesee  5,449   0  

Greene  3,425   2  

Hamilton  316   0  

Herkimer  5,225   0  

Jefferson  6,212   1  

Lewis  2,829   1  

Livingston  4,545   0  

Madison  4,586   1  

Monroe  69,416   16  

Montgomery  4,265   1  

Nassau  184,936   106   

Niagara  20,118   5  

NYC  946,628   754   

Oneida  22,719   5  

Onondaga  39,182   2  

Ontario  7,435   3  

Orange  48,577   16  

Orleans  3,132   0  

Oswego  7,656   1  

Otsego  3,475   0  



Putnam  10,650   2  

Rensselaer  11,293   5  

Rockland  47,221   18  

Saratoga  15,468   9 . 

Schenectady  13,240   6  

Schoharie  1,714   0  

Schuyler  1,082   0  

Seneca  2,018   2  

St. Lawrence  6,690   1  

Steuben  6,985   0  

Suffolk  202,195   75  

Sullivan  6,715   2  

Tioga  3,852   0  

Tompkins  4,377   2  

Ulster  13,993   11  

Warren  3,705   2  

Washington  3,176   4  

Wayne  5,806   0  

Westchester  130,332   51  

Wyoming  3,607   0  

Yates  1,180   0  

    
. א  43,029, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 4נעכטן זענען 

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  
    

 קאונטי  
נייע 

 טויטפעלער  

Kings  1  

Queens  2  

Westchester  1  

    
אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינאציע ערטער 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׳ עפאנגעפירטע 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  

אציע איבער וואקסין פאר מער אינפארמ vaccines.govבאקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי 
 אפוינטמענטס אין זייער געגנט.  

    
האבן פארענדיגט   18,107ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  18,390נעכטן 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/#_blank


    

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  
677,241   739   633,522   744   

Central New 

York  
536,270   446   505,193   607   

Finger 

Lakes  
687,731   698   651,587   713   

Long Island  1,560,221   2,851   1,424,144   2,630   

Mid-Hudson  1,254,800   1,977   1,139,762   1,758   

Mohawk 

Valley  
265,194   236   249,146   235   

New York 

City  
5,493,838   10,164   5,006,505   10,084   

North 

Country  
248,581   213   228,239   246   

Southern 

Tier  
351,621   432   330,166   461   

Western 

New York  
747,937   634   692,380   629   

לענגאויס דעם  

 סטעיט  
11,823,434  18,390   10,860,644  18,107   

    
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-פארטמענט פאדערט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאווידדע

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

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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