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

 

 

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

  
 שעה  24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע   46,143

    
 טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט   19-קאוויד 22

      
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס פארשריטן  

 .  (COVID-19)  19-אין באקעמפן קאוויד
  

ניו   האלט זיך ווייטער אין איין פארשפרייטן איבער ניו יארק סטעיט און דראעט די לעבנס פון 19-״קאוויד
האט  יארקערס, און מיר זענען אנטשלאסן צו העכערן די וואקסינאציע ראטעס איבער׳ן סטעיט,״  

״מיר ארבעטן צו העכערן די וואקסינאציע ציפערן און פארלאנגען מאסקעס    גאווערנער האקול געזאגט.
פאר יעדן כדי צו האלטן זיכער אונזערע קינדער און סקול פראפעסיאנעלן, אבער מיר דארפן נאך 

אנקומען צו ניו יארקערס איבער׳ן סטעיט וואס האבן נאכנישט באקומען דעם איינשפריץ. דער פאנדעמיע  
עי.  -די-ריבער, און דער וואקסין האט איצט באקומען באוויליגונג אין פולסטן פון דער עףאיז נאכנישט פא

 לייגט עס דעריבער נישט אפ, און נעמט זאפארט אייער איינשפריץ.״ 
    

 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  
  

  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  -  נייע פאציענטן אריינגענומען •

 ICU – 484 +(16  )פאציענטן אין  •

 (  18)+ 247 –  מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

 (  185)+ 192,839  - סך הכל ארויסגעלאזט •

  HERDS  -  22נייע טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך  •

  HERDS  -  43,573סך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך   •

אטע קוואל וועלכס טוט  ד NYS DOHדער געזונטהייט עלעקטראנישע אפרוף דאטע סיסטעם איז א 
איינזאמלען קאנפירמירטע טעגליכע טויטפאל דאטע ווי באריכטעט בלויז דורך שפיטעלער, נורסינג 

 היימען, און ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען.  

  55,602  -  סי-די-סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און צוזאמגעשטעלט דורך דער סי •



און   NYS DOHפראוויזארישער טויט סערטיפיקאט דאטע באריכטער דורך   19-דער טעגליכער קאוויד
NYC  סי רעכנט אריין די וועלכע שטארן אין סיי וועלכן ארט, אריינגערעכנט שפיטעלער,  -די-צו דער סי

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

   23,665,694 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט •

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

   367,128 –  טעג 7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע   •

  77.0%  – יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער   •

   69.9% –  יאר און העכער גענצליך וואקסינירט  18פראצענט ניו יארקער   •

   79.7%  - (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )  18פראצענט ניו יארקער   •

   71.6% – (CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט )  18פראצענט ניו יארקער   •

   64.9% –  פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע •

   58.5% –  פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט •

   67.3% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע ) •

   60.0%  –  (CDCפראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט ) •

  

טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט איבער די לעצטע דריי -7דער  
 לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד:  טעג  

  

  2021, 30מאנטאג, אוגוסט    2021,  29זונטאג, אוגוסט   2021, 28שבת, אוגוסט  ראיאן 

Capital Region   4.56%   4.55%   4.60%   

Central New York   4.13%   4.26%   4.44%   

Finger Lakes  4.44%   4.54%   4.68%   

Long Island  4.31%   4.35%   4.38%   

Mid-Hudson  3.67%   3.65%   3.70%   

Mohawk Valley   4.61%   4.60%   4.54%   

New York City  2.53%   2.52%   2.52%   

North Country  4.52%   4.42%   4.63%   

Southern Tier  3.54%   3.74%   3.69%   

Western New York   4.04%   4.02%   4.11%   

   3.35%   3.31%   3.29% 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 

, 28שבת, אוגוסט 
2021  

,  29זונטאג, אוגוסט 
2021  

, 30מאנטאג, אוגוסט  
2021  

Bronx  2.97%   2.92%   2.87%   

Kings   2.62%   2.63%   2.58%   

New York   1.97%   1.96%   2.00%   

Queens  2.46%   2.48%   2.52%   

Richmond   3.37%   3.29%   3.35%   

    



אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג    19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד  3,789נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,260,688דעם סך הכל צו  

    

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו  קאונטי 

Albany   26,861  62  

Allegany   3,715  8  

Broome  20,041  50  

Cattaraugus   6,135  24  

Cayuga  7,140  25  

Chautauqua  9,692  35  

Chemung  8,290  21  

Chenango   3,887  15  

Clinton   5,091  9  

Columbia   4,359  6  

Cortland  4,357  18  

Delaware   2,668  1  

Dutchess  32,000  53  

Erie  94,572  137  

Essex  1,773  1  

Franklin   2,909  15  

Fulton  4,878  26  

Genesee  5,713  7  

Greene   3,688  12  

Hamilton  358  0  

Herkimer  5,596  17  

Jefferson   6,671  25  

Lewis   2,967  9  

Livingston   4,809  10  

Madison  4,923  19  

Monroe   74,235  157  

Montgomery   4,670  4  

Nassau  198,481  311  

Niagara   21,050  40  

NYC   1,017,452   1,409  

Oneida  24,083  60  

Onondaga  42,456  94  

Ontario   7,950  13  

Orange   52,130  111  

Orleans  3,321  8  

Oswego  8,487  25  

Otsego   3,825  14  



Putnam   11,338  19  

Rensselaer   12,386  35  

Rockland   49,219  50  

Saratoga  17,230  40  

Schenectady  14,454  42  

Schoharie   1,888  2  

Schuyler  1,146  2  

Seneca  2,185  9  

St. Lawrence  7,530  55  

Steuben  7,433  21  

Suffolk  216,698  382  

Sullivan   7,321  19  

Tioga   4,092  7  

Tompkins  5,167  29  

Ulster  15,311  40  

Warren   4,207  17  

Washington  3,462  12  

Wayne  6,335  10  

Westchester   137,104  139  

Wyoming  3,699  2  

Yates  1,250  6  

    
. א  43,573, ברענגענדיג דעם סך הכל צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 22נעכטן זענען  

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  
  

 נייע טויטפעלער   קאונטי 

Bronx  2  

Chemung  1  

Chenango   1  

Dutchess  1  

Erie  2  

Franklin   1  

Kings   3  

Nassau  3  

Queens  5  

Suffolk  2  

Wyoming  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  

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


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    22,625ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און   24,935נעכטן האבן 
א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך וואקסינירט  זייער וואקסין סעריע.

 איז ווי פאלגענד:  
  

    
איין וואקסין  מענטשן   מיט ווייניגסטנס 

 דאזע  
מענטשן וואס זענען שוין פולשטענדיג 

 וואקסינירט  

 ראיאן 
פארמערט אין די  אלעס צוזאמען 

 שעה  24לעצטע  

פארמערט אין די  אלעס צוזאמען 
 סך הכל  סך הכל  שעה  24לעצטע  

Capital Region   723,428  1,605  665,486  1,297  

Central New 
York  

566,097  812  526,425  652  

Finger Lakes  731,435  1,259  683,670  924  

Long Island  1,746,468   4,603  1,552,422   3,886  

Mid-Hudson  1,379,288   3,000  1,224,032   2,661  

Mohawk Valley   281,765  451  260,605  370  

New York City  6,132,458   10,820  5,451,111   11,341  

North Country  261,347  418  237,033  242  

Southern Tier  375,015  551  346,968  376  

Western New 
York  

796,948  1,416  733,861  876  

לענגאויס דעם  
 סטעיט  

12,994,249  24,935  11,681,613  22,625  

    
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-דעפארטמענט פאדערט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאוויד

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 -סטעיט דעפארטמענט אוו העלט
אדמיניסטרירטע -מאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראלבאריכטעטע אינפאר-אנדערש פון פעדעראלע

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

 ### 

  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי 

  | press.office@exec.ny.gov518.474.8418|   טשעימבערניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו  
 

 זיך ארויסשרייבן

 

https://www.vaccines.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1908cd8-be0bb599-e19275ed-000babda0106-87f2123e778a328e&q=1&e=89f880ff-4294-41a1-96d4-d3ef2d4fdb4c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDD00C697FC529E27852586F2006F291A00000000000000000000000000000000

