
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    8/18/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

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

   
פון לעצטערע פאזיטיוו רעזולטאטן אין ניו יארק סטעיט זענען פארבינדן מיט דער דעלטא  95%

 וועריענט 
  

    --מיליאן איינשפריצן אין ארעמעס לענגאויס דעם סטעיט  23מער ווי 
 שעה  24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  52,233

   
 טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט  19-קאוויד 20

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

 .  (COVID-19) 19-אין באקעמפן קאוויד
  

סיקווענס רעפאזיטארי, זענען אומגעפער   GISAIDבאזירט אויף די דאטע אריינגעלייגט אין דעם אנליין 
פון לעצטערע פאזיטיווע רעזולטאטן אין ניו יארק סטעיט פארבינדן מיט דעלטא וועריענט פאר   95%

     .2021,  14און אוגוסט  1סעמפעלס געזאמלט צווישן אוגוסט 
   

קאוויד ווירוס אין   פון דעם״ניו יארקערס האבן געארבעט איבערמידליך אפצוהאלטן דער פארשפרייטונג  
זייערע קאמיוניטיס, און מיר קענען נישט אפארדירן צו נעמען סיי וועלכע שריטן אויף צוריקצווועגס,״  

״דער וואקסין איז כסדר געפונען געווארן צו זיין עפעקטיוו קעגן דעם   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.
דעלטא וועריענט איז קריטיש וויכטיג איר זאלט  ווירוס, און מיט דער אנגייענדער פארשפרייטונג פון דער

זיך וואקסינירן אויב האט איר עס נאכנישט געטון. עס קאסט נישט קיין געלט, ס׳איז גרינג צו באקומען,  
 און עס איז עפעקטיוו.״  

   
 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  

   
   156,128 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט         ·
   4,737 -  סך הכל פאזיטיוו         ·
   3.03% -פראצענט פאזיטיוו           ·
   3.16% –טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו  -7         ·
 (  75)+ 1,888 -פאציענט האספיטאליזאציעס          ·
   322 -נייע פאציענטן אריינגענומען          ·
 ICU – 381 +(12  )פאציענטן אין          ·
 ( 9)+ 157  –מיט אינטובאציע   ICUפאציענטן אין          ·
 (  242)+ 189,602 -סך הכל ארויסגעלאזט          ·
   20 -טויטפעלער          ·
   43,299 -סך הכל טויטפעלער          ·



   23,020,994 –סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט          ·
   52,233  –שעה  24סין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע סך הכל וואק         ·
   318,446 – טעג  7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע          ·
   74.9% –יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18פראצענט ניו יארקער          ·
   68.4% – און העכער גענצליך וואקסינירט  יאר  18פראצענט ניו יארקער          ·

   77.8% - (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער          ·

   70.1% – (CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער          ·
   63.0% –פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע          ·
   57.1% –פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט           ·
   65.5% – (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  
,  15זונטאג, אוגוסט 

2021   
,  16מאנטאג, אוגוסט 

2021   
,  17דינסטאג, אוגוסט 

2021   

Capital Region   4.58%   4.55%   4.61%   

Central New York   4.67%   4.76%   4.71%   

Finger Lakes   4.25%   4.20%   4.14%   

Long Island   3.84%   3.90%   3.94%   

Mid-Hudson   3.16%   3.25%   3.25%   

Mohawk Valley   3.77%   3.67%   3.48%   

New York City   2.58%   2.60%   2.62%   

North Country   4.23%   4.18%   4.40%   

Southern Tier   3.72%   3.75%   3.91%   

Western New York   3.30%   3.27%   3.37%   

   3.16%   3.13%   3.09% 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  

,  15זונטאג, אוגוסט 
2021   

,  16מאנטאג, אוגוסט 
2021   

,  17דינסטאג, אוגוסט 
2021   

Bronx   3.08%   3.07%   2.98%   

Kings   2.51%   2.53%   2.67%   

New York   2.02%   2.07%   2.08%   

Queens   2.74%   2.79%   2.74%   

Richmond   3.67%   3.61%   3.46%   

   
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 4,737נעכטן האבן 

 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,200,640דעם סך הכל צו 
     
 



 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany   25,965   62   

Allegany   3,633   3   

Broome   19,365   43   

Cattaraugus   5,912   10   

Cayuga   6,745   34   

Chautauqua   9,239   23   

Chemung   8,023   15   

Chenango   3,726   13   

Clinton   4,955   2   

Columbia   4,231   12   

Cortland   4,118   17   

Delaware   2,569   7   

Dutchess   31,001   72   

Erie  92,555   131   

Essex   1,706   5   

Franklin   2,687   17   

Fulton   4,595   8   

Genesee   5,550   13   

Greene   3,564   3   

Hamilton   338   3   

Herkimer   5,399   7   

Jefferson   6,421   16   

Lewis   2,916   5   

Livingston   4,635   5   

Madison   4,741   12   

Monroe   72,039   135   

Montgomery  4,442   14   

Nassau   193,324   385   

Niagara   20,641   28   

NYC  993,052   2,079   

Oneida   23,380   44   

Onondaga   40,912   105   

Ontario   7,711   19   

Orange   50,725   124   

Orleans   3,225   4   

Oswego   8,033   22   

Otsego   3,664   13   

Putnam   11,055   21   

Rensselaer   11,926   38   

Rockland   48,497   45   

Saratoga   16,516   45   



Schenectady   13,943   43   

Schoharie   1,816   2   

Schuyler   1,105   2   

Seneca   2,096   8   

St. Lawrence   7,053   38   

Steuben   7,149   19   

Suffolk   210,420   528   

Sullivan   7,064   24   

Tioga   3,990   9  . 

Tompkins   4,697   36   

Ulster  14,683   73   

Warren   4,010   33   

Washington   3,342   15   

Wayne   6,075   8   

Westchester  134,590   234   

Wyoming   3,660   5   

Yates   1,216   1   

   
. א  43,299, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 20נעכטן זענען 

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  
   

 טויטפעלער לויט דער וואוינונג קאונטי  

 נייע טויטפעלער  קאונטי 

Bronx   1   

Dutchess   2   

Kings   1   

Manhattan   2   

Nassau   1   

Orange   1   

Queens   2   

Richmond   1   

Rockland   1   

Schenectady   1   

Suffolk   4   

Tompkins   1   

Ulster  1   

Warren   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.
,  ׳ 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-1-833אדער דורך רופן  
זענען דא צו   דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אפוינטמענטס דארט וואו עס

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


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

   
האבן פארענדיגט   21,955ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  32,651נעכטן האבן 

א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך וואקסינירט   זייער וואקסין סעריע.
 איז ווי פאלגענד:  

   

   
מענטשן מיט ווייניגסטנס איין  

 וואקסין דאזע  
טשן וואס זענען שוין  מענ

 פולשטענדיג וואקסינירט  

 ראיאן  
 אלעס צוזאמען  

 סך הכל 
פארמערט אין די  

 שעה  24לעצטע 
 אלעס צוזאמען  

 סך הכל 
פארמערט אין די  

 שעה  24לעצטע 

Capital Region   707,520   1,396   654,052   946   

Central New York   555,433   722   518,841   565   

Finger Lakes   716,245   1,299   672,373   937   

Long Island   1,683,825   5,881   1,506,954   3,686   

Mid-Hudson   1,336,655   4,271   1,194,636   2,805   

Mohawk Valley   276,348   499   256,529   354   

New York City   5,929,544   16,469   5,298,056   10,946   

North Country   256,580   296   233,937   279   

Southern Tier   367,340   526   341,706   352   

Western New 
York   

780,098   1,292   721,465   1,085   

לענגאויס דעם 
 סטעיט 

12,609,588   32,651   11,398,549   21,955   

   
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- רט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאווידדעפארטמענט פאדע

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 -דעפארטמענט אוו העלטסטעיט 
אדמיניסטרירטע -באריכטעטע אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראל-אנדערש פון פעדעראלע

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