
 

 

 

 
 

 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו  8/12/2021אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 
 

 19-גאווערנער קאומאו גיבט ניו יארקערס אן אפדעיט וועגן די סטעיט׳ס פארשריטן אין דער קאוויד
 פאנדעמיע 

  
 שעה 24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  53,818

  
 טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט 19-קאוויד 16

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

 . (COVID-19) 19-אין באקעמפן קאוויד
  

״ניו יארק איז אזוי ווייט געקומען אין איר קאמף קעגן קאוויד, און מיר דארפן פארזיכערן אז מיר טוען  
האט גאווערנער קאומאו ן אויף צוריקצווועגס,״ אלץ וואס מיר קענען אפצוהאלטן דעם סטעיט פון גליטש

ווערט וואקסינירט. עס איז נאך קיינמאל נישט געווען גרינגער, און   -״דער ענטפער איז פשוט  געזאגט.
איך בעט שטארק פון אלע וואס האבן נאכנישט באקומען זייער איינשפריץ זאלן ארויסגיין און עס  

עס איז דער בעסטער מיטל  -אומשעדליך, צוגענגליך, און אומזיסט  באקומען ווי פריער. דער וואקסין איז
 וואס מיר האבן אויף צו האלטן זיך און אונזערע קאמיוניטיס געזונט און אומגעשעדיגט.״ 

  
 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן: 

  
 153,925 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט ·    
 4,701 - סך הכל פאזיטיוו ·    
 3.05% - פראצענט פאזיטיוו ·    
 3.05% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7 ·    
 ( 81)+ 1,448 - פאציענט האספיטאליזאציעס ·    
 272 - נייע פאציענטן אריינגענומען ·    
 ICU –  289 +(1 )פאציענטן אין  ·    
 (4-) 118 – מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  ·    
 (184)+ 188,356 - סך הכל ארויסגעלאזט ·    
 16 - טויטפעלער ·    
 43,202 - סך הכל טויטפעלער ·    
 22,756,366 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט ·    
 53,818 – שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  ·    
 309,178 – טעג 7וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע  סך הכל ·    
 74.1% – יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער  ·    
 67.8% – יאר און העכער גענצליך וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער  ·    
 77.0% - (CDCמיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) יאר און העכער 18פראצענט ניו יארקער  ·    



 

 

 69.5% – (CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער  ·    
 62.2% –פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע  ·    
 56.6% – פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט ·    
 64.6% – (CDCט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע )פראצענ ·    
 58.0% – (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 
,  9מאנטאג, אוגוסט 

2021 
,  10דינסטאג, אוגוסט 

2021 
,  11מיטוואך, אוגוסט 

2021 

Capital Region 4.38% 4.43% 4.37% 

Central New York 4.02% 3.98% 4.13% 

Finger Lakes 3.96% 4.19% 4.26% 

Long Island 3.57% 3.60% 3.65% 

Mid-Hudson 3.05% 3.11% 3.06% 

Mohawk Valley 3.76% 3.77% 3.90% 

New York City 2.60% 2.61% 2.64% 

North Country 3.09% 3.10% 3.41% 

Southern Tier 3.08% 3.17% 3.50% 

Western New York 3.13% 3.19% 3.38% 

 3.05% 3.01% 2.97% 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

מאנטאג, אוגוסט  
9 ,2021 

,  10דינסטאג, אוגוסט 
2021 

,  11מיטוואך, אוגוסט 
2021 

Bronx 2.64% 2.77% 2.90% 

Kings 2.71% 2.59% 2.62% 

New York 2.12% 2.16% 2.13% 

Queens 2.61% 2.68% 2.72% 

Richmond 3.68% 3.77% 3.66% 

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 4,701נעכטן האבן 

 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,175,217דעם סך הכל צו 
  

 ניי פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי 

Albany 25,607 42 

Allegany 3,618 7 

Broome 19,116 42 

Cattaraugus 5,863 11 

Cayuga 6,564 20 

Chautauqua 9,140 22 



 

 

Chemung 7,961 21 

Chenango 3,648 4 

Clinton 4,934 8 

Columbia 4,185 4 

Cortland 4,037 11 

Delaware 2,521 19 

Dutchess 30,557 88 

Erie 91,826 136 

Essex 1,666 6 

Franklin 2,620 5 

Fulton 4,535 10 

Genesee 5,496 5 

Greene 3,528 7 

Hamilton 332 0 

Herkimer 5,362 12 

Jefferson 6,357 17 

Lewis 2,890 5 

Livingston 4,594 3 

Madison 4,682 12 

Monroe 71,218 177 

Montgomery 4,375 8 

Nassau 191,088 414 

Niagara 20,506 31 

NYC 981,518 2,257 

Oneida 23,163 40 

Onondaga 40,301 101 

Ontario 7,607 8 

Orange 50,098 127 

Orleans 3,193 11 

Oswego 7,898 32 

Otsego 3,587 11 

Putnam 10,920 26 

Rensselaer 11,720 33 

Rockland 48,188 87 

Saratoga 16,218 39 

Schenectady 13,695 36 

Schoharie 1,792 5 

Schuyler 1,096 0 

Seneca 2,071 1 

St. Lawrence 6,878 30 

Steuben 7,070 11 

Suffolk 208,020 335 



 

 

Sullivan 6,947 12 

Tioga 3,945 13 

Tompkins 4,590 29 

Ulster 14,438 41 

Warren 3,904 15 

Washington 3,289 10 

Wayne 5,976 11 

Westchester 133,425 228 

Wyoming 3,644 3 

Yates 1,200 2 

  
. א  43,202, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 16נעכטן זענען 

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:
  

 טויטפעלער לויט דער וואוינונג קאונטי 

 נייע טויטפעלער  קאונטי 

 1 ערי 

Kings 2 

Manhattan 2 

Monroe 1 

Nassau 1 

Oneida 1 

Richmond 1 

Saratoga 2 

Schenectady 1 

Suffolk 4 

  
 אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער זענען  אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער

 אריינצוקומען  זיך וואקסינירן לויט׳ן סדר וויאזוי מען קומט אן .מענטשן פאר וועמען עס געפעלט ענדערש
 צו מאכן אן אפוינטמענט ביי  א סטעיט-אנגעפירטע מאסן וואקסינאציע פלאץ קענען דאס טוען אויף דעם

מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט   VAX-4-NYS-833-1, אדער דורך רופן  ׳ עפbleAm I Eligi׳
זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אפוינטמענטס דארט 

פאר מער אינפארמאציע   vaccines.govוואו עס זענען דא צו באקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי 
 איבער וואקסין אפוינטמענטס אין זייער געגנט. 

  
האבן פארענדיגט   20,408ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  35,674נעכטן האבן 

אקסינירט  א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך וו 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    סך הכל
 צוזאמען 

פארמערט אין די  
 שעה  24לעצטע 

אלעס    סך הכל
 צוזאמען 

פארמערט אין די  
 שעה  24לעצטע 

Capital 
Region 

700,882 1,575 649,016 991 

Central New 
York 

551,532 966 515,885 721 

Finger Lakes 710,566 1,434 668,132 1,052 

Long Island 1,658,152 6,564 1,489,236 3,941 

Mid-Hudson 1,320,183 4,358 1,182,972 2,767 

Mohawk 
Valley 

274,178 618 254,863 377 

New York 
City 

5,835,642 17,092 5,238,423 8,188 

North 
Country 

255,000 366 232,790 278 

Southern Tier 364,709 873 339,779 576 

Western New 
York 

774,510 1,828 716,901 1,517 

לענגאויס דעם  
 סטעיט 

12,445,354 35,674 11,287,997 20,408 

  
איז פארהאן 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 פאדערט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאוויד

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  

זענען עטוואס  CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון -סטעיט דעפארטמענט אוו העלט
אדמיניסטרירטע -ארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראלבאריכטעטע אינפ-אנדערש פון פעדעראלע

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