
 
 גאווערנער קעטי האקול   8/25/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

   19-גאווערנער האקול גיבט איבער אפדעיטס אויף די סטעיט׳ס פארשריטן אין באקעמפן קאוויד
  

 שעה   24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  55,600
    

 טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט   19-קאוויד  16
       

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס פארשריטן 
 .  19-אין באקעמפן קאוויד

  
ארבעטנדע ניו יארקערס, און טראץ דעם וואס מיר קעמפן -איז נאך אלץ א דראונג צו שווער 19-״קאוויד

האט  יעדן טאג זיי צו האלטן פארזיכערט דארפן אז א יעדער וואס קען זאל זיך שוין באלד וואקסינירן,״ 
״ווי מער מענטשן וואקסינירן זיך, אלץ מער פאמיליעס און פריינט וואס מיר    גאווערנער האקול געזאגט.

קענען האלטן פארזיכערט פון דער שרעקליכן ווירוס. אפוינטמענטס זענען גרייט צום באקומען, צענטערס 
געפונען זיך לענגאויס דעם סטעיט, און דער וואקסין איז אומזיסט. דערפאר, לייגט עס נישט אפ און 

 ומט דעם וואקסין ווי פריער.״  באק
    

 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  
  

   141,619 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  4,272 -  סך הכל פאזיטיוו  •

  3.02% -  פראצענט פאזיטיוו  •

   3.13% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו -7 •

  (40)+ 2,143 - פאציענט האספיטאליזאציעס  •

  336 -  נייע פאציענטן אריינגענומען •

   ICU – 422 +(6)פאציענטן אין  •

   (5)+ 209 – מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •

   (272)+ 191,299  -  סך הכל ארויסגעלאזט •

  HERDS  - 16נייע טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך  •

  HERDS - 43,432סך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך  •

o  דער געזונטהייט עלעקטראנישע אפרוף דאטע סיסטעם איז אNYS DOH   דאטע קוואל
טויטפאל דאטע ווי באריכטעט בלויז   וועלכס טוט איינזאמלען קאנפירמירטע טעגליכע

   דורך שפיטעלער, נורסינג היימען, און ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען.

  

  55,423 -סי  - די-סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און צוזאמגעשטעלט דורך דער סי  •



o פראוויזארישער טויט סערטיפיקאט דאטע באריכטער דורך    19-דער טעגליכער קאוויד
NYS DOH   אוןNYC סי רעכנט אריין די וועלכע שטארן אין סיי וועלכן  -די- צו דער סי

ארט, אריינגערעכנט שפיטעלער, נורסינג היימען, ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען,  
   ערטער.  אינדערהיים, אין האספיס, און אנדערע

  

   23,354,166 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט •

   55,600 –  שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  •

   333,172 – טעג  7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע  •

  76.0% – יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18פראצענט ניו יארקער  •

  69.1% –  יאר און העכער גענצליך וואקסינירט  18פראצענט ניו יארקער  •

  - (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )  18פראצענט ניו יארקער  •
78.8%   

  70.8% – (CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט )   18פראצענט ניו יארקער  •

  64.0% –פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע  •

  57.8% – פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט •

  66.4% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע ) •

  59.3% – (CDCקער גענצליך וואקסינירט )פראצענט ניו יאר  •

  
טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט איבער די לעצטע דריי  -7דער 

 טעג לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד:  
  

 ראיאן  
,  22זונטאג, אוגוסט 

2021  
,  23מאנטאג, אוגוסט 

2021  
,  24דינסטאג, אוגוסט 

2021  

Capital Region   4.20%  4.19%  4.16%  

Central New York  4.61%  4.44%  4.18%  

Finger Lakes  3.91%  3.86%  3.97%  

Long Island  4.01%  3.98%  3.92%  

Mid-Hudson  3.49%  3.41%  3.51%  

Mohawk Valley   3.71%  3.85%  3.99%  

New York City  2.55%  2.52%  2.52%  

North Country   4.25%  4.33%  4.40%  

Southern Tier  3.23%  3.23%  3.23%  

Western New 
York  

3.61%  3.71%  3.68%  

לענגאויס דעם 
 סטעיט  

3.16%  3.13%  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  

,  22זונטאג, אוגוסט 
2021  

,  23מאנטאג, אוגוסט 
2021  

,  24דינסטאג, אוגוסט 
2021  

Bronx  2.91%  3.00%  3.06%  

Kings   2.61%  2.61%  2.59%  

New York  2.03%  1.98%  1.98%  

Queens  2.60%  2.50%  2.51%  

Richmond   3.16%  3.17%  3.09%  

    
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג דעם   19- ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 4,272נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,231,227סך הכל צו 

     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

Albany  26,382  63  

Allegany   3,667  10  

Broome  19,667  70  

Cattaraugus  5,999  7  

Cayuga   6,936  12  

Chautauqua  9,421  15  

Chemung   8,149  22  

Chenango   3,809  15  

Clinton  4,995  3  

Columbia  4,298  18  

Cortland  4,234  20  

Delaware  2,616  4  

Dutchess  31,541  89  

Erie  93,536  130  

Essex  1,751  6  

Franklin   2,791  13  

Fulton  4,713  9  . 

Genesee  5,623  21  

Greene  3,618  9  . 

Hamilton   354  0  

Herkimer  5,507  12  

Jefferson   6,524  14  

Lewis   2,938  6  

Livingston  4,729  17  

Madison  4,831  15  

Monroe  73,118  169  

Montgomery  4,569  15  

Nassau   195,992  297  

Niagara  20,817  18  



NYC   1,006,242  1,879  

Oneida  23,672  45  

Onondaga   41,600  68  

Ontario   7,810  21  

Orange  51,450  103  

Orleans  3,272  8  

Oswego  8,232  43  

Otsego   3,738  7  

Putnam  11,203  18  

Rensselaer  12,143  22  

Rockland  48,895  87  

Saratoga  16,885  41  

Schenectady  14,198  29  

Schoharie  1,842  4  

Schuyler   1,130  2  

Seneca   2,134  7  

St. Lawrence  7,255  42  

Steuben   7,260  12  

Suffolk  213,541  420  

Sullivan   7,192  17  

Tioga   4,034  10  

Tompkins  4,830  23  

Ulster  15,022  42  

Warren   4,095  8  

Washington  3,388  6  

Wayne  6,207  25  

Westchester   135,922  176  

Wyoming  3,681  5  

Yates  1,229  3  

    
. א  43,432, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 16נעכטן זענען  

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 
  

 נייע טויטפעלער  קאונטי  

Albany  1  

Bronx  1  

Jefferson   1  

Kings   3  

Monroe  1  

Nassau   2  

Queens  2  



Rockland  1  

Saratoga  1  

Suffolk  2  

Ulster  1  

    
אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינאציע ערטער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער אריינצוקומען 

מענטשן וואס געפעלט ענדערש צו מאכן אן אפוינטמענט   זיך וואקסינירן לויט׳ן סדר וויאזוי מען קומט אן.
,  ׳בין איך בארעכטיגט׳ עפאנגעפירטע 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 
דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אפוינטמענטס דארט וואו עס זענען דא צו  

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

  
האבן פארענדיגט   24,011ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  33,653נעכטן האבן 

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

  

    
מיט ווייניגסטנס איין וואקסין  מענטשן 

 דאזע  
מענטשן וואס זענען שוין פולשטענדיג 

 וואקסינירט  

 ראיאן  
אלעס  

 צוזאמען  
 סך הכל  

פארמערט אין די לעצטע  
 שעה   24

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

פארמערט אין די לעצטע  
 שעה   24

Capital Region   716,133  1,486  659,852  1,071  

Central New 
York  

560,946  932  522,652  789  

Finger Lakes  724,583  1,361  678,360  1,191  

Long Island  1,717,425  5,802  1,530,323  4,057  

Mid-Hudson  1,358,837  3,835  1,209,032  2,527  

Mohawk Valley   279,191  461  258,654  468  

New York City  6,040,692  17,090  5,370,609  11,853  

North Country   258,943  423  235,654  281  

Southern Tier  371,445  740  344,606  505  

Western New 
York  

788,197  1,523  727,996  1,269  

לענגאויס דעם  
 סטעיט 

12,816,392  33,653  11,537,738  24,011  

    
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 אויסטיילונג   19-דעפארטמענט פאדערט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאוויד

שעה; דער דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע די   24אינפארמאציע אין פארלויף פון 
וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. ניו יארק סטעיט 

זענען עטוואס אנדערש פון   CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון - דעפארטמענט אוו העלט

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


אדמיניסטרירטע דאזעס און  - מאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראלבאריכטעטע אינפאר-פעדעראלע 
 אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.  

    
 ### 
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