
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו    8/23/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

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

 שטונדן  24װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע   29,636
  

 טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן  19-קאוויד 28
    

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

  
יארק און  "דער דעלטא וואריענט איז אן ערנסטע דראאונג, און מיר זעען דאס אין די נומערן דא אין ניו  

"ווען דאס ווירוס האט זיך ערשט פארשפרייט  . האט גאווערנער קאומא געזאגטאינעם גאנצן לאנד," 
 -איבער אונזער קאמיוניטיס, האבן מיר געוויזן פאר דער וועלט וואס דאס מיינט צו זיין 'ניו יארק שטארק' 

ווי אויך ליבליך און קלוג. מיר האבן אדורכגעמאכט דאס ערגסטע פון דעם קריזיס דורך זיין ליבליך און  
ר אנדערע, אבער יעצט דארפן מיר זיין קלוג און מאכן זיכער אז יעדער  איבערגעגעבן איינע פאר דע

ווערט וואקסינירט. אויב איר דארפט נאך באקומען אייער איינשפריץ, דאן ביטע טוט דאס זאפארט. דאס 
אונטער אונז   COVIDשנעלער איר טוט דאס, דאס שנעלער וועלן מיר בייקומען די דראאונג און לייגן 

 אלעמאל." איינמאל פאר 
 

 דער קורצער סך הכל פון די הײנטיגע דעיטא שטײט דא אונטן׃  
  

   101,685  – טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
  3,816 - סך הכל פאזיטיוו •
  3.75% - פראצענט פאזיטיוו •
   3.16% - טעג דורכשניט פראצענט פאזיטיוו- 7 •
 (  64)+ 2,017  – פאציענטן האספיטאליזירט •
   295 – פאציענטן נײ אריינגענומען •
   ICU – +(3 )407פאציענטן אין  •
 (  3)+ 188 – מיט אינטובעישאן ICUפאציענטן אין  •
 (  190)+ 190,846 -סך הכל אהיימגעשיקט  •
   28 –  טױטפעלער •
   43,404 –  סך הכל טױטפעלער •
   23,262,629 – סך הכל געגעבענע װאקסין דאזעס •
   29,636 – שעה 24געגעבן געװארן אין די לעצטע  סך הכל װאקסין דאזעס װאס זענען •
   330,343  – טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס װאס זענען געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

יאר אלט און עלטער מיט כאטש אײן  18פראצענט פון ניו יארקער װאס זענען  •
   75.7% - װאקסין דאזע



 

 

לטער װאס זענען פולשטענדיג יאר אלט און ע 18פראצענט פון ניו יארקער װאס זענען  •
   68.9% – װאקסינירט

יאר אלט און עלטער מיט כאטש אײן װאקסין דאזע   18פראצענט פון ניו יארקער װאס זענען  •
(CDC )– 78.6%   

יאר אלט און עלטער װאס זענען פולשטענדיג  18פראצענט ניו יארקער װאס זענען  •
   70.7% – (CDCװאקסינירט )

   63.8% – פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט כאטש אײן װאקסין דאזע •
   57.6% – פראצענט פון ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט •
  66.2% –( CDC) אײן װאקסין דאזעפראצענט פון אלע ניו יארקער מיט כאטש  •
  59.1% –( CDCפראצענט פון 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  
,  20פרייטאג, אוגוסט 

2021   
,  21שבת, אוגוסט 

2021   
,  22זונטאג, אוגוסט 

2021   

Capital Region  4.33%  4.24%  4.20%  

Central New 
York  

4.46%  4.55%  4.61%  

Finger Lakes  4.00%  4.07%  3.91%  

Long Island  4.06%  4.05%  4.01%  

Mid-Hudson  3.40%  3.36%  3.49%  

Mohawk Valley  3.46%  3.39%  3.71%  

New York City  2.55%  2.55%  2.55%  

North Country  4.08%  4.23%  4.25%  

Southern Tier  3.17%  3.26%  3.23%  

Western New 
York  

3.36%  3.47%  3.61%  

אין די גאנצע  
 סטעיט 

3.12%  3.14%  3.16%  

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

 באריכטעט אין די לעצטע דרײ טעג איז װי פאלגנד׃  
  

בארא אין  
NYC   

,  20פרייטאג, אוגוסט 
2021   

,  21שבת, אוגוסט 
2021   

,  22זונטאג, אוגוסט 
2021   

Bronx  2.86%  2.84%  2.91%  

Kings  2.62%  2.58%  2.61%  

New York  2.02%  2.09%  2.03%  

Queens  2.69%  2.65%  2.60%  

Richmond  3.19%  3.09%  3.16%  

  



 

 

אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג די   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיװ פאר קאוויד 3,816נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   . 2,223,756סך הכל צו 

   

 נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany  26,273  42  

Allegany  3,651  4  

Broome  19,560  37  

Cattaraugus  5,982  9  

Cayuga  6,908  25  

Chautauqua  9,388  55  

Chemung  8,110  26  

Chenango  3,784  7  

Clinton  4,990  11  

Columbia  4,278  9  

Cortland  4,208  12  

Delaware  2,606  3  

Dutchess  31,403  63  

Erie  93,310  147  

Essex  1,740  3  

Franklin  2,772  16  

Fulton  4,684  33  

Genesee  5,592  7  

Greene  3,601  3  

Hamilton  351  1  

Herkimer  5,478  21  

Jefferson  6,487  14  

Lewis  2,929  0  

Livingston  4,701  7  

Madison  4,810  12  

Monroe  72,843  128  

Montgomery  4,534  23  

Nassau  195,401  362  

Niagara  20,777  24  

NYC  1,002,930  1,522  

Oneida  23,592  44  

Onondaga  41,493  129  

Ontario  7,779  11  

Orange  51,280  96  

Orleans  3,257  3  

Oswego  8,173  30  



 

 

Otsego  3,723  5  

Putnam  11,176  14  

Rensselaer  12,099  32  

Rockland  48,767  33  

Saratoga  16,805  48  

Schenectady  14,149  36  

Schoharie  1,833  1  

Schuyler  1,127  0  

Seneca  2,125  7  

St. Lawrence  7,186  23  

Steuben  7,236  6  

Suffolk  212,809  409  

Sullivan  7,168  25  

Tioga  4,022  3  

Tompkins  4,800  10  

Ulster  14,948  38  

Warren  4,080  10  

Washington  3,375  5  

Wayne  6,174  16  

Westchester  135,600  154  

Wyoming  3,673  1  

Yates  1,226  1  

  
. א 43,404, ברענגענדיג די סך הכל צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 28נעכטן זענען 

 געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃  
  

 נײע טױטפעלער   קאונטי 

Allegany  1  

Bronx  2  

Cayuga  1  

Kings  7  

Madison  1  

Monroe  2  

Nassau  2  

New York  1  

Orange  1  

Queens  5  

Suffolk  3  

Warren  1  

Wayne  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  . VAX-4-NYS-833-1אדער דורך רופן  בארעכטיגט עפּ

ארטיגע העלט דעפארטמענט, אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען  
צו טרעפן אינפארמאציע איבער װאקסין אפױנטמענטס   vaccines.govזענען עװעילעבל, אדער באזוכט 

  נעבן אײך.
  

זענען פולשטענדיג   13,125ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  17,608נעכטן האבן 
א געאגראפישע דורכשניט פון ניו יארקער װאס זענען װאקסינירט געװארן לױט  װאקסינירט געווארן.

 ראיאן איז װי פאלגנד׃  
  

  
מענטשן מיט כאטש אײן װאקסין  

 דאזע  
 פולשטנדיק װאקסינירטע מענטשן 

 ראיאן  
סך  קומולאטיװ

  הכל
װאוקס אין די  

  שעה 24לעצטע 
סך  קומולאטיװ

  הכל
װאוקס אין די  

  שעה 24לעצטע 

Capital Region  713,632  622  657,908  498  

Central New York  559,369  470  521,363  324  

Finger Lakes  722,194  790  676,399  636  

Long Island  1,706,998  2,544  1,522,723  1,878  

Mid-Hudson  1,351,471  1,428  1,203,995  1,004  

Mohawk Valley  278,414  172  257,918  165  

New York City  6,015,873  10,570  5,352,107  7,737  

North Country  258,232  151  235,156  140  

Southern Tier  370,261  369  343,687  285  

Western New 
York  

785,638  492  725,972  458  

  13,125  11,497,228  17,608  12,762,082 אין די גאנצע סטעיט  

  
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   24אינפארמאציע אין פארלויף פון  
רק סטעיט  וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. דער ניו יא

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

 בײדע ציפערן זענען אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן. 
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