
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    8/8/2021  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  42,973

   
      טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט 19-קאוויד 11

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

      .(COVID-19) 19-באקעמפן קאוויד
   

״אונזער קאמבעק זאגט עדות אויף אונזער פעסטקייט, אבער דער ווירקליכקייט איז אז דער דעלטא 
האט  וועריענט איז נאך אלץ אן ערנסטע דראונג, איבערהויפט פאר די וואס זענען נישט וואקסינירט,״ 

דער בעסטער אופן פאר אונז זיך צו באשיצן און אפהיטן די פארשריט וואס   גאווערנער קאומאו געזאגט.
מיר האבן געמאכט קעגן קאוויד איז פאר יעדן איינעם צו גיין נעמען דעם וואקסין ווי שנעלער. אויב דארפט  

יט,  איר נאך באקומען אייער איינשפריץ, קענט איר עס טון ביי סיי וועלכן וואקסינאציע פלאץ אין דעם סטע
       ״אן קיין קאסטן און אן קיין שום פראגעס.

       
      די היינטיגע דאטע ווערט אונטן געשילדערט אין קורצן: 

   

     113,265 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט ·     
     3,467 -סך הכל פאזיטיוו ·     
     3.06% -פראצענט פאזיטיוו ·     
     2.91% –טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו -7·     
     (41)+ 1,162 -פאציענט האספיטאליזאציעס ·     
     201 -נייע פאציענטן אריינגענומען ·     
     ICU –  239 +(7)פאציענטן אין ·     
    (5-) 88 –מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין ·     
     (164)+ 187,716 -סך הכל ארויסגעלאזט ·     
     11 -טויטפעלער ·     
     43,139 -סך הכל טויטפעלער ·     
   22,591,466 –סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט ·     
     42,973 –שעה  24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע ·     
   295,782 –טעג  7יסטרירט דורכאויס די לעצטע סך הכל וואקסין דאזעס אדמינ·     
     73.6% –יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער ·     
   67.5% –יאר און העכער גענצליך וואקסינירט  18פראצענט ניו יארקער ·     

   76.4% -( CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער ·     

   69.2% –( CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער ·     
     61.7% –פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ·     



   56.3% –גענצליך וואקסינירט  פראצענט ניו יארקער ·     
   64.1% –( CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע )·     
     57.7% –( 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  
דאנערשטאג, 

   2021, 5אוגוסט 
פרייטאג, 

   2021, 6אוגוסט 
,  7שבת, אוגוסט 

2021   

Capital Region   3.94%   4.18%   4.26%   

Central New York   3.56%   3.64%   3.89%   

Finger Lakes   3.10%   3.29%   3.54%   

Long Island   3.36%   3.50%   3.58%   

Mid-Hudson   2.84%   2.88%   2.88%   

Mohawk Valley   3.04%   3.15%   3.35%   

New York City   2.52%   2.55%   2.58%   

North Country   2.52%   2.86%   3.00%   

Southern Tier   2.27%   2.56%   2.79%   

Western New York   3.07%   3.10%   3.06%   

   2.91%   2.86%   2.79% 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  

דאנערשטאג, 
   2021, 5אוגוסט 

פרייטאג, 
   2021, 6אוגוסט 

,  7שבת, אוגוסט 
2021   

Bronx   2.68%   2.65%   2.63%   

Kings   2.55%   2.59%   2.63%   

New York   2.12%   2.15%   2.16%   

Queens   2.53%   2.57%   2.62%   

Richmond   3.56%   3.52%   3.57%   

   
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג דעם   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 3,467נעכטן האבן 
      די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: . 2,159,529סך הכל צו 

     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany   25,410   34   

Allegany   3,597   1   

Broome   18,994   31   

Cattaraugus   5,834   4   



Cayuga   6,498   24   

Chautauqua   9,082   11   

Chemung   7,906   8   

Chenango   3,607   8   

Clinton   4,916   5   

Columbia   4,168   1   

Cortland   4,005   6   

Delaware   2,476   10   

Dutchess   30,271   38   

Erie  91,409   105   

Essex   1,650   1   

Franklin   2,602   7   

Fulton   4,505   5   

Genesee   5,480   5   

Greene   3,501   1   

Hamilton   327   0   

Herkimer   5,326   12   

Jefferson   6,324   5   

Lewis   2,871   4   

Livingston   4,583   2   

Madison   4,652   3   

Monroe   70,680   123   

Montgomery  4,344   9  . 

Nassau   189,700   344   

Niagara   20,426   25   

NYC  973,868   1,694   

Oneida   23,012   23   

Onondaga   40,030   66   

Ontario   7,570   14   

Orange   49,652   95   

Orleans   3,168   3   

Oswego   7,819   19   

Otsego   3,557   19   

Putnam   10,858   16   

Rensselaer   11,625   21   

Rockland   47,914   45   

Saratoga   16,066   42   

Schenectady   13,567   24   



Schoharie   1,768   7   

Schuyler   1,094   1   

Seneca   2,063   2   

St. Lawrence   6,817   14   

Steuben   7,045   2   

Suffolk   206,706   304   

Sullivan   6,894   21   

Tioga   3,918   6   

Tompkins   4,533   14   

Ulster  14,316   23   

Warren   3,850   9  . 

Washington   3,262   8   

Wayne   5,932   5   

Westchester  132,653   134   

Wyoming   3,637   2   

Yates   1,191   2   

   
. א  43,139, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 11נעכטן זענען 

     געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 
   

 טויטפעלער לויט דער וואוינונג קאונטי  

 נייע טויטפעלער  קאונטי 

Dutchess   1   

Erie  1   

Kings   2   

Manhattan   1   

Nassau   1   

Queens   3   

Suffolk   1   

Washington   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.govאקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי ב
     אפוינטמענטס אין זייער געגנט.

   

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=XZYYO83TkekCrzYj4o2wWUYL830c5RYgExCYoNHrRXvnjRExgFrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1vdU5hdlZ6SW93UlB1VWtBb0NuMFd5UFBBU0xCS1ptcnhtNE9ma0djWVQ4bjJ4MHV5Vm5aQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxU1pFcEpiMjAxUTBSV1RHNWZMVUkzYzJOTk9HMDFZVXh1UlUxTFJGWk9iak5MY1RSemRqUlhTazFETW05VGMybDJNVzVhUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESkdkRXhYYTNSYVYzaHdXakpzYVdKSFZYVlpNamt5WVZkUmVFOVlXbWhaTWs1d1ltMVZkV0ZIVm1oaVNGSnZURzAxTlV4dFpIWmthVGhxV0RKS2MxbFhOWEku#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=IEEoRan_-wpIMm9d18JeZmwGvJcNXpxa1w46TZ7imX7njRExgFrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1JTkFYV3FFMUVreWxMNzdKU2REOU9EQzBiYWF5VHNCTnhoUFk3U3ZXd2hFbjJ4MHV5Vm5aQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmowNVdHRlhNbXAxUTJOd1JsUm9kRUpMTFdoTVQwNXFNWGh6YkU1VVpIZFhiM1F4ZGxVd1NGazVOM1IxTW05VGMybDJNVzVhUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRETmtNMlI1TlRKWlYwNXFZVmMxYkdONU5XNWlNMWwy#_blank


האבן פארענדיגט   15,601ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  29,259נעכטן האבן 
ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך וואקסינירט    א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן זייער וואקסין סעריע.

     איז ווי פאלגענד:
   

   
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   

697,151   769   646,482   423   

Central New 
York   

549,180   528   514,328   307   

Finger Lakes   706,966   771   665,511   476   

Long Island   1,641,668   4,125   1,479,680   2,561   

Mid-Hudson   1,309,080   2,471   1,176,019   1,388   

Mohawk 
Valley   

272,718   299   253,940   151   

New York 
City  

5,769,946   18,976   5,206,529   9,418   

North Country   254,066   211   232,065   114   

Southern Tier   362,996   300   338,633   188   

Western New 
York   

770,670   809   714,034   575   

לענגאויס דעם 
 סטעיט 

12,334,441   29,259   11,227,221   15,601   

               

איז פאראן פאר יעדן 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-אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאוויד דעפארטמענט פארלאנגט
שעה; דער דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די   24אויסטיילונג אינפארמאציע אין פארלויף פון 

נייסטע די וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. ניו יארק סטעיט  
זענען עטוואס אנדערש פון   CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון -פארטמענט אוו העלטדע

אדמיניסטרירטע דאזעס און  -באריכטעטע אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראל-פעדעראלע
  אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן. 

   
  ### 
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