
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/26/2021 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 אדמיניסטרירט אין די לעצטע  22,912

     
 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
    

אריין אין ארעמעס לענגאויס דעם סטעיט און מער איינשפריצן גייען  19-״ניו יארק קעמפט קעגן קאוויד
יעדן איינציגן טאג, אבער מיר דארפן ארויפטרייבן אונזערע וואקסינאציע באמיאונגען אויף ָאווערדרייוו 

״טאקע   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.אויב מיר ווילן באזיגן דעם ווירוס איינמאל פאר אלעמאל,״ 
טערסערווירטע קאמיוניטיס מיט  דערפאר טוען מיר פארשטערקערן אונזערע באמיאונגען אויף אונ

נידעריגערע וואקסינאציע ראטעס בשעת וועריענטס פארשפרייטן זיך אין אונזער סטעיט. פאר יעדער  
וואס האט נאכנישט גענומען דעם איינשפריץ זענען ערטער יעצט אפן לענגאויס דעם סטעיט און דער  

 אייך שטארק עס זאפארט גיין נעמען.״   וואקסין איז סעיף, אומזיסט, און עפעקטיוו, ממילא בעט איך
 

 די היינטיגע דאטע ווערט אונטן געשילדערט אין קורצן:  
    

  56,868 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
   1,296 - סך הכל פאזיטיוו  •
  2.28% - פראצענט פאזיטיוו •
  1.88% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7 •
  (41)+ 546 - האספיטאליזאציעספאציענט  •
  82 - נייע פאציענטן אריינגענומען •
  ICU – 123 +(3)פאציענטן אין  •
  (4)+ 42 – מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •
  (48)+ 186,339 - סך הכל ארויסגעלאזט •
   4 - טויטפעלער •
  43,059 - סך הכל טויטפעלער •
  22,055,646 – אדמיניסטרירטסך הכל וואקסין דאזעס  •
  22,912 – שעה  24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע   •
   243,214 – טעג 7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע  •

   71.8% – יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער  •

  66.4% – יאר און העכער גענצליך וואקסינירט 18יארקער פראצענט ניו  •

יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18פראצענט ניו יארקער  •
(CDC) - 74.6%   



   68.0% – (CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער  •
  60.0% – וואקסין דאזעפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין  •
   55.2% – פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט •
   62.3% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע ) •
  56.6% – (CDCפראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט ) •

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

 טעג לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד:  
    

  2021, 25זונטאג, יולי    2021, 24שבת, יולי   2021, 23פרייטאג, יולי  ראיאן 

Capital Region  2.34%   2.44%   2.47%   

Central New York  1.39%   1.46%   1.50%   

Finger Lakes  1.47%   1.78%   1.90%   

Long Island  2.08%   2.23%   2.27%   

Mid-Hudson  1.29%   1.40%   1.58%   

Mohawk Valley  1.08%   1.11%   1.24%   

New York City  1.64%   1.71%   1.84%   

North Country  1.19%   1.37%   1.42%   

Southern Tier  1.08%   1.28%   1.26%   

Western New York  1.99%   2.10%   2.18%   

   1.88%   1.76%   1.66% 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:  
    

  2021, 25זונטאג, יולי    2021, 24שבת, יולי   2021, 23פרייטאג, יולי  בארא אין ניו יארק סיטי  

Bronx  1.64%   1.73%   1.71%   

Kings  1.58%   1.67%   1.97%   

New York  1.57%   1.60%   1.67%   

Queens  1.59%   1.69%   1.76%   

Richmond  2.43%   2.42%   2.50%   

    
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 1,296נעכטן האבן 

 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,121,451דעם סך הכל צו 
     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

Albany  24,924   7  

Allegany  3,576   0  

Broome  18,755   4  

Cattaraugus  5,766   0  

Cayuga  6,396   1  

Chautauqua  8,993   3  



Chemung  7,834   2  

Chenango  3,531   0  

Clinton  4,869   1  

Columbia  4,115   2  

Cortland  3,958   1  

Delaware  2,412   0  

Dutchess  29,757   9 . 

Erie  90,279   30  

Essex  1,623   2  

Franklin  2,571   1  

Fulton  4,453   3  

Genesee  5,453   0  

Greene  3,456   3  

Hamilton  316   0  

Herkimer  5,239   1  

Jefferson  6,236   4  

Lewis  2,832   1  

Livingston  4,551   1  

Madison  4,601   0  

Monroe  69,692   33  

Montgomery  4,281   3  

Nassau  186,209   123   

Niagara  20,192   7  

NYC  954,188   743   

Oneida  22,774   4  

Onondaga  39,320   10  

Ontario  7,479   1  

Orange  48,832   26  

Orleans  3,141   0  

Oswego  7,680   0  

Otsego  3,479   1  

Putnam  10,700   7  

Rensselaer  11,355   8  

Rockland  47,345   19  

Saratoga  15,596   10  

Schenectady  13,303   4  

Schoharie  1,721   1  

Schuyler  1,088   0  

Seneca  2,023   1  

St. Lawrence  6,725   1  

Steuben  7,003   1  



Suffolk  203,317   131   

Sullivan  6,744   3  

Tioga  3,861   2  

Tompkins  4,393   0  

Ulster  14,060   5  

Warren  3,744   2  

Washington  3,189   2  

Wayne  5,829   4  

Westchester  130,894   68  

Wyoming  3,616   0  

Yates  1,182   0  

    
. א  43,059, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 4נעכטן זענען 

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  
    

 נייע טויטפעלער   קאונטי  

Cattaraugus  1  

Kings  2  

Schoharie  1  

    

אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער אריינצוקומען זיך  
מענטשן פאר וועמען עס געפעלט ענדערש צו מאכן אן אפוינטמענט ביי   וואקסינירן לויט סדר ווי מען קומט אן. 

, אדער דורך  ׳ עפAm I Eligible׳עם אנגעפירטע מאסן וואקסינאציע פלאץ קענען דאס טוען אויף ד -א 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,  
 אציע איבער וואקסין אפוינטמענטס אין זייער געגנט.  פאר מער אינפארמ vaccines.govאדער באזוכן ביי 

    
האבן פארענדיגט   9,864ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  14,184נעכטן האבן 

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

    

    
מענטשן מיט ווייניגסטנס איין  

 וואקסין דאזע  
מענטשן וואס זענען שוין  
 פולשטענדיג וואקסינירט  

 ראיאן 
פארמערט אין די      אלעס צוזאמען

 שעה   24לעצטע 

  פארמערט אין די אלעס צוזאמען  
 סך הכל   סך הכל   שעה   24לעצטע 

Capital Region  683,742   517   638,557   314   

Central New York  540,487   353   508,999   270   

Finger Lakes  694,146   489   657,046   273   

Long Island  1,587,787   2,579   1,447,046   1,496   

Mid-Hudson  1,272,870   1,325   1,153,903   697   

Mohawk Valley  267,910   194   251,234   147   

New York City  5,580,740   7,756   5,086,912   5,843   

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


North Country  250,433   92  229,809   45  

Southern Tier  356,880   248   334,745   120   

Western New 
York  

756,348   631   700,387   659   

   9,864  11,008,638   14,184  11,991,343 לענגאויס דעם סטעיט  

    
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  19-פארטמענט פאדערט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאווידדע

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

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

 דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.  
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