
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    8/1/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

   
       שעה 24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  93,818

   
     טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט 19-קאוויד 9

       
גארווערנאר קאומאו האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס פארשריטן אין  

    . 19-באקעמפן קאוויד
   

טא  דער ווירוס איז פון שטענדיג אן געווען שווער פאראויס צו זען, און אז מיר שטייען אויס דעם דעל
פארדינטע פארשריט נאר אזוי גוט ווי אונזער אנטשלאסנקייט צו בויען  -וועריענט זענען אונזערע שווער

״דער וואקסין קאסט נישט קיין געלט, עס איז אומשעדליך,   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.דערויף,״ 
ויב זענט איר נאך אלץ  און ס׳איז אונזער שטערקסטע וואפן אין דעם אנגייענדן קאמף. א -און ס׳ארבעט 

וויכטיג איר זאלט באקומען אייער  -נישט וואקסינירט בלייבט איר אויסגעשטעלט, און עס איז קריטיש
      איינשפריץ ווי שנעלער מעגליך.״

   
 די היינטיגע דאטע ווערט אונטן געשילדערט אין קורצן:  

   93,818 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט     ·
   2,516 - סך הכל פאזיטיוו     ·
   2.68% -  פראצענטנ פאזיטיוו     ·
   2.40% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7     ·
 (  39)+ 738 - פאציענט האספיטאליזאציעס     ·
   139 - נייע פאציענטן אריינגענומען     ·
 ICU –  152 +(16  )פאציענטן אין      ·
 ( 0)+ 52 – יט אינטובאציעמ ICUפאציענטן אין      ·
 (  105)+ 186,895 - סך הכל ארויסגעלאזט     ·
   9 - טויטפעלער     ·
   43,089 - סך הכל טויטפעלער     ·
   22,295,684 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט     ·
   40,880 – שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע      ·
   262,950 – טעג 7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע      ·
   72.5% – יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער      ·
   66.9% – און העכער גענצליך וואקסינירטיאר  18פראצענט ניו יארקער      ·
  - (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער      ·

75.4%   
   68.6% – (CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער      ·
   60.7% – סין דאזעפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואק      ·



   55.7% – פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט     ·
   63.1% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע )     ·
    57.1% – (CDCפראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט )     ·

   
   

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

   

 ראיאן  
,  29דאנערשטאג, יולי 

2021   
,  30פרייטאג, יולי 

2021   
,  31שבת, יולי 
2021   

Capital Region   3.21%   3.31%   3.50%   

Central New 
York   2.35%   2.70%   2.68%   

Finger Lakes   2.34%   2.57%   2.50%   

Long Island   2.73%   2.86%   2.92%   

Mid-Hudson   2.03%   2.13%   2.28%   

Mohawk Valley   1.80%   2.21%   2.53%   

New York City   2.16%   2.25%   2.30%   

North Country   1.77%   1.94%   1.92%   

Southern Tier   1.88%   2.01%   2.03%   

Western New 
York   2.82%   3.09%   3.17%   

לענגאויס דעם 
   2.46%   2.40%   2.28% 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  

דאנערשטאג, יולי 
29  ,2021   

פרייטאג, יולי 
30  ,2021   

שבת, יולי 
31  ,2021   

Bronx   2.13%   2.26%   2.31%   

Kings   2.26%   2.35%   2.41%   

New York   1.93%   1.93%   1.97%   

Queens   2.05%   2.17%   2.21%   

Richmond   3.04%   3.15%   3.25%   

   
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג דעם   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 2,516נעכטן האבן 
      די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: . 2,136,143סך הכל צו 

     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany   25,085   26   

Allegany   3,582   2   



Broome   18,814   14   

Cattaraugus   5,801   10   

Cayuga   6,426   5   

Chautauqua   9,014   4   

Chemung   7,849   4   

Chenango   3,567   5   

Clinton   4,885   2   

Columbia   4,144   5   

Cortland   3,974   1   

Delaware   2,434   2   

Dutchess   29,914   44   

Erie  90,783   94   

Essex   1,632   0   

Franklin   2,577   0   

Fulton   4,467   3   

Genesee   5,459   2   

Greene   3,472   2   

Hamilton   318   0   

Herkimer   5,263   2   

Jefferson   6,269   7   

Lewis   2,846   5   

Livingston   4,567   8   

Madison   4,612   2   

Monroe   70,032   62   

Montgomery  4,301   4   

Nassau   187,515   213   

Niagara   20,290   24   

NYC  962,105   1,262   

Oneida   22,854   26   

Onondaga   39,580   43   

Ontario   7,526   11   

Orange   49,105   65   

Orleans   3,144   0   

Oswego   7,720   5   

Otsego   3,508   6   

Putnam   10,768   17   

Rensselaer   11,463   24   

Rockland   47,535   26   

Saratoga   15,786   19   

Schenectady   13,400   17   



Schoharie   1,742   6   

Schuyler   1,090   0   

Seneca   2,039   0   

St. Lawrence   6,756   3   

Steuben   7,022   6   

Suffolk   204,564   230   

Sullivan   6,792   13   

Tioga   3,876   0   

Tompkins   4,459   7   

Ulster  14,148   17   

Warren   3,770   6   

Washington   3,213   7   

Wayne   5,864   11   

Westchester  131,612   137   

Wyoming   3,628   0   

Yates   1,182   0   

   
. א  43,089, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 9נעכטן זענען 

     געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:
   

 נייע טויטפעלער  קאונטי 

Bronx   1   

Erie  2   

Kings   1   

Nassau   1   

New York   1   

Queens   2   

Tompkins   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.
, אדער  ׳ עפAm I Eligible׳אנגעפירטע מאסן וואקסינאציע פלאץ קענען דאס טון אויף דעם  -ביי א סטעיט

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

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

   
האבן פארענדיגט   16,531ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  26,053נעכטן 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 ווייניגסטנס איין  

 וואקסין דאזע  
מענטשן וואס זענען שוין  
 פולשטענדיג וואקסינירט  

 ראיאן  

אלעס 
 צוזאמען 

פארמערט אין די  
 שעה  24לעצטע 

אלעס 
 צוזאמען 

פארמערט אין די  
 שעה  24לעצטע 

 סך הכל  סך הכל 

Capital 
Region   

689,822   800   642,503   413   

Central New 
York   

544,207   621   511,543   332   

Finger Lakes   699,827   812   661,305   416   

Long Island   1,611,207   3,365   1,462,298   2,373   

Mid-Hudson   1,288,660   2,191   1,164,433   1,268   

Mohawk 
Valley   

270,068   337   252,561   170   

New York 
City  

5,658,009   16,121   5,143,424   10,526   

North 
Country   

252,150   229   230,968   103   

Southern 
Tier  

359,519   428   336,506   203   

Western New 
York   

763,138   1,149   708,987   727   

לענגאויס דעם 
 סטעיט 

12,136,607   26,053   11,114,528   16,531   

   
איז צו באקומען 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-דעפארטמענט פארלאנגט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאוויד

שעה; דער דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די   24ף פון אויסטיילונג אינפארמאציע אין פארלוי
נייסטע די 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  -ע אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראלבאריכטעט-פעדעראלע

      אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן. 
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