
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    8/17/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

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

  
 שעה  24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  36,475

  
 טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט  19-קאוויד 18

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

 .  (COVID-19) 19-אין באקעמפן קאוויד
  

״די וועלכע בלייבן אומוואקסינירט לאזן זיך און זייער געליבטע אין געפאר פון דער דעלטא וועריענט וואס 
״מיר זענען אזוי ווייט אנגעקומען, און   ר קאומאו געזאגט.האט גאווערנעפארשפרייט זיך גיך איבער׳ן לאנד,״ 

מיר קענען נישט אפארדירן צו גיין אויף צוריקצווועגס אין די פארשריטן וואס מיר האבן געמאכט אין אונזער 
קאמף קעגן דעם ווירוס. דער וואקסין איז זיכער, אומשעדליך, און גרינג צוגענגליך און עס איז דער בעסטער  

 ו האלטן אייער קאמיוניטי אפגעהיטן. אויב האט איר עס נאכנישט, גייט נאך היינט אפנעמען אייערס.״  אופן צ
  

 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  

  
   90,571 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט·      
   3,567 - סך הכל פאזיטיוו·     
   3.94% - פראצענט פאזיטיוו·      
   3.13% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7·      
 (  91)+ 1,813 - פאציענט האספיטאליזאציעס ·    
   266 - נייע פאציענטן אריינגענומען·      
 ICU – 369 +(7  )פאציענטן אין ·      
 ( 14-) 148 – מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין ·      
 (  172)+ 189,360 - סך הכל ארויסגעלאזט·     
   18 - טויטפעלער·      
   43,277 - סך הכל טויטפעלער·     
   22,968,761 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט·     
   36,475 – שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע ·     
   309,169 –  טעג 7דורכאויס די לעצטע סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט ·     
   74.8% – יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער  ·      
   68.3% – יאר און העכער גענצליך וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער  ·      
   77.7% - (CDCקסין דאזע )יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין ווא  18פראצענט ניו יארקער  ·      
   70.0% – (CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער  ·      
   62.9% –פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ·      
   57.0% – פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט·      



 

 

   65.4% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע )·      
   58.5% – (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  
,  14שבת, אוגוסט 

2021   
,  15זונטאג, אוגוסט 

2021   
,  16מאנטאג, אוגוסט 

2021   

Capital Region   4.52%   4.58%   4.55%   

Central New 
York   

4.49%   4.67%   4.76%   

Finger Lakes   4.07%   4.25%   4.20%   

Long Island   3.69%   3.84%   3.90%   

Mid-Hudson   3.25%   3.16%   3.25%   

Mohawk Valley   3.79%   3.77%   3.67%   

New York City   2.60%   2.58%   2.60%   

North Country   3.88%   4.23%   4.18%   

Southern Tier   3.65%   3.72%   3.75%   

Western New 
York   

3.24%   3.30%   3.27%   

לענגאויס דעם 
 סטעיט 

3.06%   3.09%   3.13%   

  
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  

,  14שבת, אוגוסט 
2021   

,  15זונטאג, אוגוסט 
2021   

,  16מאנטאג, אוגוסט 
2021   

Bronx   3.12%   3.08%   3.07%   

Kings   2.57%   2.51%   2.53%   

New York   2.01%   2.02%   2.07%   

Queens   2.74%   2.74%   2.79%   

Richmond   3.71%   3.67%   3.61%   

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 3,567נעכטן האבן 

 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,195,903דעם סך הכל צו 
   

 קאונטי 
סך הכל 
 פאזיטיוו  

 ניי פאזיטיוו  

Albany   25,903   56   

Allegany   3,630   3   

Broome   19,322   37   

Cattaraugus   5,902   5   

Cayuga   6,711   39   



 

 

Chautauqua   9,216   8   

Chemung   8,008   12   

Chenango   3,713   8   

Clinton   4,953   1   

Columbia   4,219   8   

Cortland   4,101   10   

Delaware   2,562   2   

Dutchess   30,929   63   

Erie  92,424   124   

Essex   1,701   6   

Franklin   2,670   7   

Fulton   4,587   11   

Genesee   5,537   9  . 

Greene   3,561   8   

Hamilton   335   0   

Herkimer   5,392   4   

Jefferson   6,405   10   

Lewis   2,911   1   

Livingston   4,630   5   

Madison   4,729   7   

Monroe   71,904   145   

Montgomery  4,428   12   

Nassau   192,939   338   

Niagara   20,613   19   

NYC  990,973   1,522   

Oneida   23,336   40   

Onondaga   40,807   96   

Ontario   7,692   8   

Orange   50,601   95   

Orleans   3,221   4   

Oswego   8,011   17   

Otsego   3,651   14   

Putnam   11,034   31   

Rensselaer   11,888   29   

Rockland   48,452   67   

Saratoga   16,471   34   

Schenectady   13,900   30   

Schoharie   1,814   2   

Schuyler   1,103   2   

Seneca   2,088   2   

St. Lawrence   7,015   21   

Steuben   7,130   7   



 

 

Suffolk   209,892   280   

Sullivan   7,040   19   

Tioga   3,981   7   

Tompkins   4,661   5   

Ulster  14,610   38   

Warren   3,977   11   

Washington   3,327   10   

Wayne   6,067   25   

Westchester  134,356   189   

Wyoming   3,655   3   

Yates   1,215   1   

  
. א  43,277, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 18נעכטן זענען 

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  
  

טויטפעלער לויט דער 
 וואוינונג קאונטי 

 קאונטי 
נייע 

 טויטפעלער 

Bronx   3   

Cortland   1   

Erie  2   

Kings   2   

Manhattan   1   

Nassau   1   

Rensselaer   1   

Richmond   2   

Suffolk   4   

Washington   1   

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

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

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

פאר מער אינפארמאציע איבער  vaccines.govעס זענען דא צו באקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי  
 ואקסין אפוינטמענטס אין זייער געגנט.  ו
  

האבן פארענדיגט   15,641ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  22,411נעכטן 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://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   

706,124   1,088   653,106   758   

Central New 
York   

554,711   601   518,276   459   

Finger Lakes   714,946   949   671,436   735   

Long Island   1,677,944   4,337   1,503,268   3,232   

Mid-Hudson   1,332,384   2,836   1,191,831   2,006   

Mohawk 
Valley   

275,849   350   256,175   291   

New York 
City  

5,913,075   10,878   5,287,110   6,956   

North 
Country   

256,284   256   233,658   238   

Southern 
Tier  

366,814   366   341,354   272   

Western 
New York   

778,806   750   720,380   694   

לענגאויס דעם 
 סטעיט 

12,576,937   22,411   11,376,594   15,641   

  
  

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-ארטמענט פארלאנגט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאווידדעפ
שעה; דער דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די   24אויסטיילונג אינפארמאציע אין פארלויף פון 

יו יארק  נייסטע די וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. נ
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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