
 

 

 
 גאווערנאר קעטי האוקאל   9/1/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

גאווערנאר האוקאל גיבט איבער די לעצטע נייעס פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס פארשריט  
  19-מיטן באקעמפן קאוויד

  
 שעה   24װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע   62,861

  
 טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן  19-קאוויד 27

    
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט איבערגעגעבן פאר ניו יארקער די לעצטע נייעס איבער די  

 . (COVID-19) 19- סטעיט'ס פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
  

יעדע איינציגע טאג, אבער עס איז קלאר אז די וועג צו באזיגן   19-"ניו יארקער באקעמפן ווייטער קאוויד
, און מיר דארפן אז מער שאַטס זאלן אנקומען אין מענטשן'ס די פאנדעמיע איז צו וואקסינירט ווערן

"מיר האבן אפענע פלעצער מיט אוועילעבעל שאַטס אין  האט גאווערנאר האוקאל געזאגט.ארעמעס", 
די גאנצע סטעיט, אבער עס איז קלאר אז די דעלטא וואריאנט פארלאנגט א שטערקערע אפרוף, און  

תקנות צו האלטן אונזערע קינדער זיכער אין ניו יארקע שולעס.  דערפאר טוהען מיר דורכפירן נייע
מיליאנען ניו יארקער זענען וואקסינירט געווארן גרינגערהייט און פאר אומזיסט, דערפאר ערמוטיג איך  

 יעדן איינעם צו העלפן באשיצן זייער משפחות און קאמיוניטיס דורכן באקומען שוין יעצט די שאַט." 
  

 דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  די היינטיגע 
  

   146,496 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
  4,612 - סך הכל פאזיטיוו •
  3.15% - פראצענט פאזיטיוו •
  3.36% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •
 +( 51)  2,285 - פאציענטן האספיטאליזירט •
   362 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •
 +ICU - 493  (9 )פאציענטן אין  •
 +(  3) 250 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •
 +(  274) 193,113 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •
   27 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •
   43,601 -  טקעיר אנשטאלטןדורך העל HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •

 ,Health Electronic Response Data Systemדי געזונטהייט עלעקטראנישע אנטווארט ציפערן סיסטעם )
HERDS איז א מקור פון ציפערן פון די )NYS DOH    וואס זאמלט ציפערן איבער באשטעטיגטע טעגליכע

 טויטפעלער, נאר די וואס ווערן באריכטעט דורך שפיטעלער, נוירסינג היימער און מושב זקנים אנשטאלטן. 

   CDC - 55,621סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •

און   NYS DOHרן באריכטעט דורך די טויט סערטיפיקאט ציפערן וועלכע ווע 19-די טעגליכע קאוויד
רעכענען אריין די וועלכע שטארבן אין סיי וועלכע ארט, אריינרעכענענדיג   CDCצו די  NYCדורך 



 

 

שפיטעלער, נוירסינג היימער, מושב זקנים אנשטאלטן, אינדערהיים, אין האספיס קעיר אדער אין  
 אנדערע פלעצער.  

   23,728,555 - געגעבן סך הכל װאקסין דאזעס •
   62,861 - שעה 24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •
   374,389 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין  18פראצענט ניו יארקער פון   •
   77.2% - דאזע

יאר אלט און עלטער װאס זענען פולשטענדיג  18פראצענט ניו יארקער פון   •
   70.0% - װאקסינירט

יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער פון   •
(CDC) - 79.8%  

יאר און העכער וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט  18פראצענט ניו יארקער פון   •
(CDC) - 71.7%  

  65.1% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •
   58.7% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט •
   67.4% -( CDC) ארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזעפראצענט פון אלע ניו י •
   60.1%  -( CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) •

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

 טעג לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד: 
  

 ראיאן  
,  29זונטאג, אוגוסט 

2021   
,  30מאנטאג, אוגוסט 

2021   
,  31דינסטאג, אוגוסט 

2021   

Capital 
Region  

4.55%  4.60%  4.60%  

Central New 
York  

4.26%  4.44%  4.69%  

Finger Lakes  4.54%  4.68%  4.61%  

Long Island  4.35%  4.38%  4.44%  

Mid-Hudson  3.65%  3.70%  3.67%  

Mohawk 
Valley  

4.60%  4.54%  4.53%  

New York 
City  

2.52%  2.52%  2.53%  

North 
Country  

4.42%  4.63%  4.62%  

Southern Tier  3.74%  3.69%  3.53%  

Western New 
York  

4.02%  4.11%  4.09%  

אין די גאנצע  
 סטעיט 

3.31%  3.35%  3.36%  

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

 באריכטעט אין די לעצטע דרײ טעג איז װי פאלגנד׃  



 

 

  

בארא אין  
NYC   

,  29זונטאג, אוגוסט 
2021   

,  30מאנטאג, אוגוסט 
2021   

,  31דינסטאג, אוגוסט 
2021   

Bronx  2.92%  2.87%  2.90%  

Kings  2.63%  2.58%  2.59%  

New York  1.96%  2.00%  1.97%  

Queens  2.48%  2.52%  2.49%  

Richmond  3.29%  3.35%  3.52%  

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די סך   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 4,612נעכטן האבן 

 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,265,300הכל פעלער צו 
   

 נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany  26,925  64  

Allegany  3,721  6  

Broome  20,109  68  

Cattaraugus  6,157  22  

Cayuga  7,164  24  

Chautauqua  9,713  21  

Chemung  8,304  14  

Chenango  3,904  17  

Clinton  5,097  6  

Columbia  4,366  7  

Cortland  4,366  9  

Delaware  2,678  10  

Dutchess  32,114  114  

Erie  94,706  134  

Essex  1,779  6  

Franklin  2,934  25  

Fulton  4,893  15  

Genesee  5,729  16  

Greene  3,695  7  

Hamilton  361  3  

Herkimer  5,616  20  

Jefferson  6,698  27  

Lewis  2,972  5  

Livingston  4,830  21  

Madison  4,948  25  

Monroe  74,387  152  

Montgomery  4,700  30  

Nassau  198,853  372  



 

 

Niagara  21,082  32  

NYC  1,019,235  1,783  

Oneida  24,130  47  

Onondaga  42,553  97  

Ontario  7,984  34  

Orange  52,247  117  

Orleans  3,340  19  

Oswego  8,526  39  

Otsego  3,843  18  

Putnam  11,385  47  

Rensselaer  12,422  36  

Rockland  49,276  57  

Saratoga  17,274  44  

Schenectady  14,493  39  

Schoharie  1,895  7  

Schuyler  1,146  0  

Seneca  2,193  8  

St. Lawrence  7,589  59  

Steuben  7,467  34  

Suffolk  217,155  457  

Sullivan  7,347  26  

Tioga  4,102  10  

Tompkins  5,207  40  

Ulster  15,354  43  

Warren  4,230  23  

Washington  3,471  9  

Wayne  6,355  20  

Westchester  137,316  212  

Wyoming  3,709  10  

Yates  1,255  5  

  
. א  43,601, ברענגנדיג די סך הכל טויטפעלער צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 27נעכטן זענען 

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  
  

 נײע טױטפעלער   קאונטי 

Albany  1  

Bronx  1  

Cayuga  1  

Erie  2  

Essex  1  

Herkimer  1  



 

 

Kings  2  

Manhattan  1  

Nassau  2  

Oneida  1  

Queens  5  

Richmond  1  

Saratoga  1  

Suffolk  4  

Ulster  1  

Westchester  2  

  

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

העלט דעפארטמענט, אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען זענען 
  צו טרעפן אינפארמאציע איבער װאקסין אפױנטמענטס נעבן אײך. vaccines.govעװעילעבל, אדער באזוכט 

  
האבן פארענדיגט   29,944ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  35,311נעכטן האבן 

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

  

  
מענטשן מיט כאטש אײן װאקסין  

 דאזע  
 פולשטנדיק װאקסינירטע מענטשן 

 ראיאן  
אלעס 

 צוזאמען 
  סך הכל

װאוקס אין די לעצטע  
  שעה 24

 אלעס צוזאמען  
  סך הכל

װאוקס אין די לעצטע  
  שעה 24

Capital Region  724,715  1,287  666,445  959  

Central New 
York  

567,116  1,019  527,154  729  

Finger Lakes  732,636  1,201  684,711  1,041  

Long Island  1,751,637  5,169  1,556,519  4,097  

Mid-Hudson  1,382,990  3,702  1,226,872  2,840  

Mohawk Valley  282,246  481  261,008  403  

New York City  6,152,445  19,987  5,469,164  18,053  

North Country  261,818  471  237,241  208  

Southern Tier  375,537  522  347,400  432  

Western New 
York  

798,420  1,472  735,043  1,182  

אין די גאנצע  
 סטעיט 

13,029,560  35,311  11,711,557  29,944  

  

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


 

 

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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