
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/23/2021 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  40,582

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

 דער אנהייב פון דער פאנדעמיע  
       

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

  
טרעק צו דער ענדע פון דעם טונעל, און די וועלכע האבן נאכנישט  -״דער וואקסין איז דער פעסט

האט גאווערנער קאומאו געזאגט.  אויסגעניצט די צוגענגליכקייט דערפון זאלן עס שוין באלד טון,״ 
יבטע  ״וואקסינאציע איז זיכער און עפעקטיוו, און עס איז דער בעסטער וועג צו האלטן אייערע באל

 פארזיכערט. ווארט נישט ביז עס איז צו שפעט.״  
    

 די היינטיגע דאטע ווערט אונטן געשילדערט אין קורצן:  
  
   102,866 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט         ·
   1,830 - סך הכל פאזיטיוו          ·
  1.78% - פראצענט פאזיטיוו          ·
   1.58%  – צענט פאזיטיווטאגיגע דורכשניטליכע פרא-7         ·
 ( 9)+ 492 - פאציענט האספיטאליזאציעס         ·
   90 - נייע פאציענטן אריינגענומען         ·
 ICU – 109 +(4 )פאציענטן אין           ·
 ( 2)+ 36 – מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין           ·
 ( 66)+ 186,141 - סך הכל ארויסגעלאזט         ·
   1 - טויטפעלער         ·
  43,043 - סך הכל טויטפעלער         ·
   21,951,671 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט         ·
  40,582 – שעה  24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע          ·
  230,997 – טעג 7דורכאויס די לעצטע סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט          ·
   71.5% – יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער          ·
  66.1% – יאר און העכער פולשטענדיג וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער          ·

  74.3% - (CDCווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )יאר און העכער מיט  18פראצענט ניו יארקער          ·

   67.7% – (CDCיאר און העכער פולשטענדיג וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער          ·
  59.7% – פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע          ·
   54.9% –  פראצענט ניו יארקער פולשטענדיג וואקסינירט         ·



   62.0% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )         ·
  56.3% – (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 
,  20דינסטאג, יולי 

2021   

,  21מיטוואך, יולי 

2021   

,  22דאנערשטאג, יולי 

2021   

Capital Region  1.89%   1.95%   2.24%   

Central New York  1.14%   1.20%   1.25%   

Finger Lakes  1.14%   1.22%   1.36%   

Long Island  1.80%   1.86%   1.97%   

Mid-Hudson  1.10%   1.14%   1.21%   

Mohawk Valley  0.94%   1.05%   1.11%   

New York City  1.42%   1.51%   1.58%   

North Country  0.87%   0.98%   1.14%   

Southern Tier  0.79%   0.85%   0.95%   

Western New York  1.56%   1.75%   1.84%   

   1.58%   1.50%   1.41% לענגאויס דעם סטעיט  

    
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  
,  20דינסטאג, יולי 

2021   

,  21מיטוואך, יולי 

2021   

,  22דאנערשטאג, יולי 

2021   

Bronx  1.33%   1.45%   1.56%   

Kings  1.41%   1.49%   1.57%   

New York  1.35%   1.46%   1.49%   

Queens  1.37%   1.46%   1.53%   

Richmond  2.08%   2.21%   2.33%   

    
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג דעם   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 1,830נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,116,327סך הכל צו 

     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

Albany  24,881   22  

Allegany  3,575   1  

Broome  18,730   6  

Cattaraugus  5,764   2  

Cayuga  6,385   2  

Chautauqua  8,989   3  

Chemung  7,826   4  

Chenango  3,526   1  



Clinton  4,868   0  

Columbia  4,108   4  

Cortland  3,951   2  

Delaware  2,410   1  

Dutchess  29,700   25  

Erie  90,144   54  

Essex  1,618   3  

Franklin  2,570   0  

Fulton  4,448   1  

Genesee  5,452   2  

Greene  3,448   13  

Hamilton  316   0  

Herkimer  5,234   0  

Jefferson  6,226   4  

Lewis  2,831   2  

Livingston  4,549   1  

Madison  4,599   2  

Monroe  69,566   32  

Montgomery  4,276   4  

Nassau  185,692   167   

Niagara  20,159   5  

NYC  951,269   1,056   

Oneida  22,761   7  

Onondaga  39,271   18  

Ontario  7,457   7  

Orange  48,733   28  

Orleans  3,138   2  

Oswego  7,672   2  

Otsego  3,477   1  

Putnam  10,677   10  

Rensselaer  11,329   9 . 

Rockland  47,288   19  

Saratoga  15,543   19  

Schenectady  13,281   18  

Schoharie  1,719   0  

Schuyler  1,086   2  

Seneca  2,021   0  

St. Lawrence  6,708   12  

Steuben  6,998   3  

Suffolk  202,863   152   

Sullivan  6,728   0  



Tioga  3,858   1  

Tompkins  4,384   4  

Ulster  14,031   11  

Warren  3,733   4  

Washington  3,183   3  

Wayne  5,815   1  

Westchester  130,667   76  

Wyoming  3,614   2  

Yates  1,182   0  

    
. א  43,043, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 1נעכטן איז 

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  
  

 טויטפעלער לויט דער וואוינונג קאונטי 

 נייע טויטפעלער   קאונטי  

Erie  1  

  
    

אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער אריינצוקומען זיך  
מענטשן וואס געפעלט ענדערש צו מאכן אן אפוינטמענט ביי א   וואקסינירן לויט׳ן סדר וויאזוי מען קומט אן.

, אדער דורך  ׳בין איך בארעכטיגט׳ עפ אנגעפירטע מאסן וואקסינאציע פלאץ קענען דאס טון אויף דעם  -סטעיט
מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט,   NYS-4-VAX-1-833רופן 

פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אפוינטמענטס דארט וואו עס זענען דא צו באקומען וואקסינען,  
 ואקסין אפוינטמענטס אין זייער געגנט.  פאר מער אינפארמאציע איבער ו vaccines.govאדער באזוכן ביי 

  

האבן פארענדיגט זייער   19,697ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  22,878נעכטן האבן 
 א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך וואקסינירט איז ווי פאלגענד:   וואקסין סעריע.

  

    

מענטשן מיט ווייניגסטנס 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 

Capital Region  681,523   911   637,024   686   

Central New York  539,101   554   507,890   463   

Finger Lakes  692,062   850   655,679   738   

Long Island  1,578,090   3,640   1,439,912   2,725   

Mid-Hudson  1,267,227   2,503   1,150,138   1,860   

Mohawk Valley  267,096   373   250,725   278   

New York City  5,547,997   12,246   5,059,006   11,042   

North Country  249,919   252   229,510   247   

Southern Tier  353,745   522   332,013   412   

Western New York  753,645   1,027   698,241   1,246   

   19,697  10,960,138   22,878  11,930,405 לענגאויס דעם סטעיט  

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


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-ערט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאווידדעפארטמענט פאד 
שעה; דער דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע די   24אינפארמאציע אין פארלויף פון 

  וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. ניו יארק סטעיט
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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