
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו    8/3/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

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

 שעה   24װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע   31,802
  

 טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט  19-קאוויד 5
    

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס  
 .  (COVID-19) 19-פארשריט אין באקעמפן קאוויד

  
"די װאקסין איז די װאפן װאס װעט געװינען די מלחמה קעגן קאװיד, אבער צו פֿיל מענטשן האבן עס 

"יעדער אײנער װאס איז נישט   ט.האט גאװערנאר קאומאו געזאגנאכאלץ נישט אױסגענוצט," 
װאקסינירט ערמעגליכט דעם װײרוס צו מוטירן אין א סטריען װאס קען זײן אפילו מער שעדליך װי די װאס 

זענען געװען פריער. די װאקסין איז אומזיסט, צוטריטלעך און עפעקטיװ, דעריבער אױב איר האט עס 
 נאכנישט באקומען, באקומט עס שױן הײנט."

  
 צער סך הכל פון די הײנטיגע דעיטא שטײט דא אונטן׃  דער קור

  

   84,610 – באריכטעטע טעסט רעזולטאטן·      
   2,932 - סך הכל פאזיטיוו·     
   3.47% - פערצענט פאזיטיוו·      
   2.65% –טעגיגע דורכשניטליכע פערצענט פאזיטיװ -7·      

 (  64)+ 852 - פאציענט האספיטאליזאציעס      ·
   135 – נײע פאציענטן אין שפיטאל·      

 ICU – 172 +(10  )פאציענטן אין      ·
 ( 6)+ 62 – מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין ·      

 (  80)+ 187,063 -סך הכל ארויסגעלאזט       ·
   5 - טויטפעלער      ·

   43,098 – סך הכל טױטפעלער·     
   22,356,613 –סך הכל געגעבענע װאקסין דאזעס ·     
   31,802 – שעה 24סך הכל װאקסין דאזעס װאס זענען געגעבן געװארן אין די לעצטע ·     
   272,965 – טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס װאס זענען געגעבן געװארן אין די לעצטע ·     
יאר אלט און עלטער מיט כאטש אײן װאקסין   18פערצענט ניו יארקער װאס זענען ·      

    72.7% – דאזע
יאר אלט און עלטער װאס זענען פולשטענדיג  18פערצענט ניו יארקער װאס זענען ·      

   67.1% – װאקסינירט

יאר אלט און עלטער מיט כאטש אײן װאקסין   18פערצענט ניו יארקער װאס זענען  ·    
   75.6% – (CDCדאזע )



 

 

יאר אלט און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט  18פערצענט ניו יארקער װאס זענען  ·    
(CDC) – 68.7%   

   60.9% – פערצענט אלע ניו יארקער מיט כאטש אײן װאקסין דאזע·      
   55.8% – פערצענט ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט·      
  63.3% – (CDCפערצענט אלע ניו יארקער מיט כאטש אײן װאקסין דאזע ) ·    
  57.3% – (CDCפערצענט ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) ·    

  
טעגיגע דורכשניטליכע פערצענט פאזיטיװע טעסט רעזולטאטן באריכטעט אין די לעצטע  -7יעדע ראיאן'ס 

 דרײ טעג איז װי פאלגנד׃  
  

 ראיאן  
,  31שבת, יולי 

2021   
,  1זונטאג, אױגוסט 

2021   
,  2מאנטאג, אױגוסט 

2021   

Capital Region  3.50%  3.57%  3.89%  

Central New York  2.68%  2.83%  3.11%  

Finger Lakes  2.50%  2.50%  2.53%  

Long Island  2.92%  3.03%  3.24%  

Mid-Hudson  2.28%  2.34%  2.40%  

Mohawk Valley  2.53%  2.57%  2.90%  

New York City  2.30%  2.36%  2.45%  

North Country  1.92%  1.98%  2.31%  

Southern Tier  2.03%  2.13%  2.32%  

Western New York  3.17%  3.19%  3.33%  

  2.65%  2.53%  2.46% אין די גאנצע סטעיט  

  
טעגיגע דורכשניטליכע פערצענט פאזיטיװע טעסט רעזולטאטן -7יעדע ניו יארק סיטי בארא'ס 

 באריכטעט אין די לעצטע דרײ טעג איז װי פאלגנד׃  
  

   NYCבארא אין 
,  31שבת, יולי 

2021   
,  1זונטאג, אױגוסט 

2021   
,  2מאנטאג, אױגוסט 

2021   

Bronx  2.31%  2.41%  2.59%  

Kings  2.41%  2.45%  2.49%  

New York  1.97%  1.98%  2.06%  

Queens  2.21%  2.31%  2.43%  

Richmond  3.25%  3.37%  3.45%  

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 2,932נעכטן האבן 

 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,141,218דעם סך הכל צו 
   

 נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany  25,156  49  

Allegany  3,582  0  

Broome  18,850  23  



 

 

Cattaraugus  5,808  4  

Cayuga  6,435  5  

Chautauqua  9,024  9  

Chemung  7,856  5  

Chenango  3,572  2  

Clinton  4,891  3  

Columbia  4,152  6  

Cortland  3,980  1  

Delaware  2,443  8  

Dutchess  29,976  34  

Erie  90,919  99  

Essex  1,636  0  

Franklin  2,579  0  

Fulton  4,479  8  

Genesee  5,461  1  

Greene  3,475  3  

Hamilton  318  0  

Herkimer  5,273  7  

Jefferson  6,286  11  

Lewis  2,848  2  

Livingston  4,569  1  

Madison  4,619  6  

Monroe  70,134  63  

Montgomery  4,309  2  

Nassau  188,050  315  

Niagara  20,315  16  

NYC  964,751  1,444  

Oneida  22,886  25  

Onondaga  39,672  69  

Ontario  7,534  2  

Orange  49,181  41  

Orleans  3,146  2  

Oswego  7,734  9  

Otsego  3,513  3  

Putnam  10,783  6  

Rensselaer  11,494  20  

Rockland  47,596  43  

Saratoga  15,842  32  

Schenectady  13,432  21  

Schoharie  1,743  0  



 

 

Schuyler  1,090  0  

Seneca  2,043  1  

St. Lawrence  6,767  9  

Steuben  7,027  3  

Suffolk  205,096  309  

Sullivan  6,812  12  

Tioga  3,883  5  

Tompkins  4,469  4  

Ulster  14,186  22  

Warren  3,781  9  

Washington  3,223  8  

Wayne  5,868  2  

Westchester  131,857  147  

Wyoming  3,631  0  

Yates  1,183  1  

  
. א  43,098, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 5נעכטן זענען 

 געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃  
  

 טויטפעלער לויט די וואוינונג קאונטי  

 נײע טױטפעלער   קאונטי 

Kings  1  

Manhattan  1  

Nassau  1  

Queens  1  

Richmond  1  

  

אלע ניו יארק סטעיט מאסן װאקסינאציע פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער אן קײן  
מענטשן װאס װילן דװקא יא מאכן אן   אפױנטמענט. מען װעט אײך זען אין דעם סדר פון אײער אנקומען.

צי בין איך  אפױנטמענט בײ א סטעיט־אנגעפירטע מאסן װאקסינאציע פלאץ קענען דאס טאן אױף די 
. איר קענט זיך אױך פארבינדן מיט אײער ארטיגע  VAX-4-NYS-833-1אדער דורך רופן  בארעכטיגט עפּ

נען העלט דעפארטמענט, אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען זע
 צו טרעפן אינפארמאציע איבער װאקסין אפױנטמענטס נעבן אײך.  vaccines.govעװעילעבל, אדער באזוכט 

  
זענען געװארן   12,913ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  20,362נעכנט האבן 

שע דורכשניט פון ניו יארקער װאס זענען װאקסינירט געװארן לױט א געאגראפי פולשטענדיג װאקסינירט.
 ראיאן איז װי פאלגנד׃  

  
 
 
 
 

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


 

 

 פולשטנדיק װאקסינירטע מענטשן  מענטשן מיט כאטש אײן װאקסין דאזע    

 ראיאן  
סך  קומולאטיװ

  הכל
װאוקס אין די  

  שעה 24לעצטע 
סך  קומולאטיװ

  הכל
װאוקס אין די  

  שעה 24לעצטע 

Capital 
Region  

691,423  1,023  643,460  595  

Central New 
York  

545,181  622  512,200  434  

Finger Lakes  701,264  868  662,225  524  

Long Island  1,617,934  3,885  1,466,173  2,173  

Mid-Hudson  1,292,991  2,915  1,167,122  1,873  

Mohawk 
Valley  

270,593  271  252,860  166  

New York 
City  

5,678,925  9,451  5,157,068  6,304  

North Country  252,509  224  231,191  154  

Southern Tier  360,199  427  336,892  223  

Western New 
York  

764,569  676  710,065  467  

אין די גאנצע  
 סטעיט 

12,175,588  20,362  11,139,256  12,913  

  
איז צו באקומען פאר יעדער ניו יארקער צו זען די נייסטע  וואקסין נאכשפור דעשבאורד 19-קאווידדער 

וואקסין. דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט   19-אינפארמאציע וועגן דאס אויסטיילן פון די קאוויד
וואקסין אויסטיילונג   19-פאדערט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאוויד

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

איז אביסל אנדערש פון פעדעראל־ CIRאון  NYSIISבאריכטעטע דעיטא פון -דעפארטמענט אװ העלט
אס שליסט אײן פעדעראל־געגעבענע דאזעס און אנדערע קלײנע אונטערשײדן. באריכטעטע דעיטא, װ

 בײדע ציפערן זענען אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן. 
  

###  
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https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
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