
 
 גאווערנער קעטי האקול   8/31/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

 דעלטא וועריענט   19-גאווערנער האקול אנאנסירט נייע מאסנאמען צו באקעמפן קאוויד
  

ברייטע וועכנטליכע טעסטינג פארלאנג פאר אומוואקסינירטע -אנאנסירט פלאן פאר נייע סטעיט
 סקול איינגעשטעלטע 

  
שַאטס אויסטיילונג פאר ארטיגע העלט דעפארטמענטס, אנאנסירט נייע  -דעצענטראליזירט בוסטער

 עמונגען  מיליאן דאלער גרייט פאר ארטיגע העלט דעפארטמענטס צו שטיצע די אונטערנ 65
 

סטעיט עקספלארירט וואקסין פארלאנג פאר אלע איינגעשטעלטע אין אלע סטעיט רעגולירטע 
 איינריכטונגען  

 
נייע מאסנאמען בויען אויף דער גאווערנער׳ס אויספירליכע פלאן צו העלפן פארזיכערן א זיכערע און  

 פראדוקטיווע אומקער צו סקולס נאכ׳ן זומער  
  

אין אלע סקולס אויף דער גאווערנער׳ס ערשטע טאג   איינגעפירטפארלאנג  אוניווערסאלע מאסקע 
 פעדעראלע געלטער מיליאן דאלער פון  585אין אפיס; טעסטינג פראגראם ניצט 

  
דעלטא   19-גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט נייע מאסנאמען צו באקעמפן דער קאוויד

 וועריענט, און האט איבערגעגעבן אן אפדעיט וועגן דער סטעיט׳ס אקטיוויטעטן אין באקעמפן דעם ווירוס.
 

, האט דער גאווערנער  "ל אוו מעדיסיןבאפעלאו דזשעיקאבס סקו"רעדנדיג ביי דער אוניווערסיטעט ביי 
אנאנסירט אז זי וועט ארבעטן מיט ארטיגער רעגירונגען, דער סטעיט העלט דעפארטמענט און דער  

פובליק געזונטהייט און געזונטהייט פלאנירונג קאונסיל אין די קומענדע טעג אויף צו שטעלן אין פלאץ א  
מוואקסינירטע פובליק און טשארטער סקול  טעסט פאר או 19-פארלאנגטע וועכנטליכע קאוויד

ארבעטער, און אוועקצושטעלן א וואקסינאציע פארלאנג פאר אלע איינגעשטעלטע ביי סטעיט רעגולירטע 
מיליאן דאלער וועט זיין צו  65איינריכטונגען און צוזאמקום פלעצער. דער גאווערנער האט געמאלדן אז 

ענגאויס דעם סטעיט צו שטיצן א שנעלע און באקומען פאר ארטיגע העלט דעפארטמענטס ל 
 שַאטס.  -פארלעסליכע אויסטיילונג פון בוסטער

 
פאראיאר איז זיך יעדע קאמיוניטי איבער׳ן סטעיט צוזאמגעקומען אין א באגייסטערנדע אופן צו זאגן,  "

דער שלאכט איז נאכנישט פאריבער, און דער  " האט גאווערנער האקול געזאגט. "׳מיר קענען דאס טון.׳
דעלטא וועריענט אין אן ערנסטע געפאר, איבערהויפט פאר מענטשן וואס זענען נאכנישט וואקסינירט.  

און דאס מיינט אריינקומען צו   --מיר דארפן אלע בלייבן אויפ׳ן וואך זיך צו באשיצן איינער דעם צווייטן 
שַאט, טראגן מאסקעס אינעווייניג, און נאכפאלגן פשוט׳ע -וסטערבאקומען אייער איינשפריץ און ב

   "סעיפטי מאסנאמען וועלכע זענען שוין איצט פאר אונז אלע באקאנט.
  

די העכסטע פריאריטעטן פאר גאווערנער האקול זענען דאס אז קינדער זאלן זיך אומקערן אין סקול  
באשיצן די סטודענטן. אויף צו בויען אויף דער סטעיט  אריין, וואו זיי קענען דאס בעסטע לערנען, און צו

https://www.governor.ny.gov/news/first-day-office-governor-hochul-announces-comprehensive-plan-help-ensure-safe-productive


העלט דעפארטמענט׳ס פארארדנונג וואס פארלאנגט אוניווערסאלע מאסקעס פאר יעדער וואס קומט  
אריין אין סקולס, וועט דער גאווערנער ארבעטן אינאיינעם מיט ארטיגע באאמטע, דער העלט 

געזונטהייט פלאנירונג קאונסיל אין די קומענדע טעג  דעפארטמענט, און דער פובליק געזונטהייט און 
אויף איינצופירן א פארלאנגטע וועכנטליכע קאוויד טעסט פאר סקול איינגעשטעלטע וואס זענען נישט  

 וואקסינירט.  
  

נאכפאלגנדיג דער העלט דעפארטמענט׳ס אנאנסמענט פאריגע וואך אז אלע איינגעשטעלטע אין העלט  
מוזן זיך וואקסינירן, עקספלארירט איצט דער סטעיט ווייטער אויף וויאזוי צו  קעיר איינריכטונגען 

רעגולירטע -פארברייטערן דער פארלאנג אויף אריינצורעכענען איינגעשטעלטע ביי אלע סטעיט
 איינריכטונגען.  

  
יארק,  שַאטס אין ניו -ארטיגע העלט דעפארטמענטס וועלן צוגבן שטיצע פאר דאס אויסטיילן פון בוסטער

וועלכס וועט זיי ערמעגליכן צו ניצן זייער קענטעניס און ארבעטסקראפט אויף שנעלערהייט אויסטיילן 
מיליאן דאלער צו   65שַאטס צו זייערע קאמיוניטיס. דער גאווערנער מאכט גרייט צו באקומען -בוסטער

 ארטיגע העלט דעפארטמענטס צו בויען די אינפראסטרוקטור פאר די באמיאונגען.
    

 :  30ציפערן פאר ניו יארק אום אוגוסט  19-קאוויד 
  95,579 -• טעסט רעזולטאטן באריכטעט 

  3,789 -• סך הכל פאזיטיוו 
  3.96% -• פראצענט פאזיטיוו 

   3.35% –טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו -7• 
 (  48)+ 2,234 - • פאציענט האספיטאליזאציעס 

   232 -נגענומען • נייע פאציענטן אריי
 ICU – 484 +(16  )• פאציענטן אין 
 (  18)+ 247  –מיט אינטובאציע  ICU• פאציענטן אין 

 ( 185)+ 192,839  - • סך הכל ארויסגעלאזט 
  HERDS -  22• נייע טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך 

   HERDS - 43,573ונגען דורך • סך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכט
  55,602 -סי  -די-• סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און צוזאמגעשטעלט דורך דער סי

 
 אזייגער פארמיטאג:   11,  31וואקסינאציע דאטע פאר ניו יארק אום אוגוסט  19-קָאוויד 

  23,665,694 –• סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט 
  46,143 –שעה   24אדמיניסטרירט אין די לעצטע • סך הכל וואקסין דאזעס  

  367,128 –טעג  7• סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע 
   77.0% –יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18• פראצענט ניו יארקער 
   69.9% –יאר און העכער גענצליך וואקסינירט   18• פראצענט ניו יארקער 
   79.7% -( CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )  18• פראצענט ניו יארקער 
   71.6% –( CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט )  18• פראצענט ניו יארקער 

   64.9% –• פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 
  58.5% –ך וואקסינירט • פראצענט ניו יארקער גענצלי

  67.3% –( CDC• פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע ) 
   60.0% –( CDC• פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט )

 
 :  30ציפערן פאר מערב ניו יארק אום אוגוסט  19-קאוויד 

  4,320 -• טעסט רעזולטאטן באריכטעט 
  244 -• סך הכל פאזיטיוו 



   5.6% -ראצענט פאזיטיוו • פ
   4.11% –טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו -7• 

 (  8)+ 135 - • פאציענט האספיטאליזאציעס 
 (  1)+  15 -• נייע פאציענטן אריינגענומען 

 ICU – 39 +(2  )• פאציענטן אין 
 (  1)+ 33  –מיט אינטובאציע  ICU• פאציענטן אין 

 (  6)+ 9,233  - • סך הכל ארויסגעלאזט 
  HERDS -  2• נייע טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך 

   HERDS - 2,586• סך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך 
  N/A -סי  -די-• סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און צוזאמגעשטעלט דורך דער סי

 
   :29פאר מערב ניו יארק אום אוגוסט וואקסינאציע דאטע  19-קָאוויד 

  1,548,815 –• סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט 
  1,636 –שעה   24• סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע 

  15,439 –טעג  7• סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע 
   72.3% –טנס איין וואקסין דאזע און העכער מיט ווייניגס 18• עלטער פון 
   67.7% –יאר און העכער גענצליך וואקסינירט  18• עלטער פון 

  61.3%  –• ניו יארקערס מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 
  57.1% –• ניו יארקער גענצליך וואקסינירט 

    
ער אנדערע ראיאנען פאר  סי שטעלט נישט צו ציפערן פאר מערב ניו יארק אד-די-באמערקט אז דער סי

און העכער פולקאם וואקסינירט;   18און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע;  18די פאלגענדע: 
 ניו יארקערס מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע; ניו יארקערס פולקאם וואקסינירט.  
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