
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/10/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

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

 שעה   24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  58,138
  

 טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט   19-קאוויד  43
    

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

  
בשעת מיר ארבעטן צו באקעמפען דער   19-פילע ניו יארקער ווערן ווייטער אנגעשטעקט מיט קאוויד"

די   טראצדעם וואס פילע זענען וואקסינירט געווארן, דארפן מיר אז  עמיע לענגאויס דעם סטעיט.פאנד
האט גאווערנער האקול  "ציפערן זאלן שטייגן נאך העכער כדי אינגאנצן צו באזיגן דעם ווירוס,

מיר ארבעטן אז עס זאלן אנקומען מער וואקסינען אין אונטערסערווירטע קאמיוניטיס  " געזאגט.
- און צוליב דעם עפענען מיר נייע ּפַאּפ  —יעריגע -17ביז  12איבערהויפט צווישן   —לענגאויס ניו יארק 

ער  ּפ וואקסינאציע פלעצער און פירן אויס א סאושעל מעדיע קאמפיין אויף צו שפרייטן ווארט. ד א  
איינשפריץ איז זיכער, אומזיסט, און ווירקזאם, איז לאמיר באשיצן אונזערע פריינט און שכנים און זיך  

   "נאך היינט וואקסינירן.
 

 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  
  

  197,952 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  6,151 -  סך הכל פאזיטיוו  •

  3.11% - פראצענט פאזיטיוו  •

  3.30% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו -7 •

 (  37-) 2,390 - פאציענט האספיטאליזאציעס  •

   295 -  נייע פאציענטן אריינגענומען •

 ICU – 517 (-3  )פאציענטן אין  •

 (  4)+ 275 – מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •

 ( 317)+ 195,499  -  סך הכל ארויסגעלאזט •

   HERDS  - 43נייע טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך  •

   HERDS - 43,882סך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך  •

כס טוט  דאטע קוואל וועל 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.  



   55,891 -  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

  24,189,043 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט •

  58,138 –  שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  •

  335,686 – טעג  7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע  •

   78.5% – יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18פראצענט ניו יארקער  •

   71.1% –  יאר און העכער גענצליך וואקסינירט  18פראצענט ניו יארקער  •

  - (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )  18פראצענט ניו יארקער  •
81.1%  

  72.8% – (CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט )   18פראצענט ניו יארקער  •

  66.4% – פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע  •

   59.7% – פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט •

   68.6% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע ) •

   61.2% – (CDCפראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט ) •

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

  

 ראיאן  
דינסטאג, סעפטעמבער 

7 ,2021  
מיטוואך, סעפטעמבער 

8 ,2021  
דאנערשטאג, סעפטעמבער 

9 ,2021  

Capital Region   4.46%  4.51%  4.35%  

Central New 
York  

5.02%  5.36%  5.38%  

  4.51%  4.54%  4.63% פינגער לעיקס  

  4.33%  4.42%  4.40% לאנג איילענד 

  3.80%  3.76%  3.74% הודסאן -מיטל

  5.48%  5.82%  5.45% מאוהאק וואלי 

  2.26%  2.32%  2.33% ניו יארק סיטי 

  5.53%  6.07%  5.64% נארט קאנטרי 

  3.42%  3.17%  3.37% דרום טייל  

  4.60%  4.63%  4.48% מערב ניו יארק 

לענגאויס דעם 
 סטעיט  

3.34%  3.35%  3.30%  

  
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  

דינסטאג,  
  2021, 7סעפטעמבער 

מיטוואך,  
  2021, 8סעפטעמבער 

דאנערשטאג,  
  2021, 9סעפטעמבער 



Bronx  2.79%  2.72%  2.65%  

Kings   2.38%  2.33%  2.26%  

New York  1.66%  1.63%  1.55%  

Queens  2.34%  2.38%  2.37%  

Richmond   3.77%  3.99%  3.92%  

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19- ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 6,151נעכטן האבן 

 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,308,164דעם סך הכל צו 
  

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

Albany  27,571  90  

Allegany   3,830  24  

Broome  20,808  106  

Cattaraugus  6,433  44  

Cayuga   7,500  44  

Chautauqua  10,182  69  

Chemung   8,546  26  

Chenango   4,020  18  

Clinton  5,260  31  

Columbia  4,453  8  

Cortland  4,559  37  

Delaware  2,813  26  

Dutchess  32,816  93  

Erie  96,432  177  

Essex  1,850  14  

Franklin   3,169  47  

Fulton  5,061  18  

Genesee  5,841  22  

Greene  3,802  11  

Hamilton   395  4  

Herkimer  5,776  22  

Jefferson   6,984  39  

Lewis   3,049  13  

Livingston  4,978  14  

Madison  5,170  27  

Monroe  75,818  205  

Montgomery  4,865  23  

Nassau   202,196  545  

Niagara  21,497  50  

NYC   1,034,139  2,087  

Oneida  24,758  66  



Onondaga   43,906  208  

Ontario   8,201  29  

Orange  53,209  134  

Orleans  3,441  15  

Oswego  8,997  52  

Otsego   3,989  20  

Putnam  11,556  25  

Rensselaer  12,780  42  

Rockland  49,823  43  

Saratoga  17,793  51  

Schenectady  14,809  35  

Schoharie  1,988  15  

Schuyler   1,203  8  

Seneca   2,327  22  

St. Lawrence  8,162  99  

Steuben   7,873  59  

Suffolk  221,796  728  

Sullivan   7,549  27  

Tioga   4,224  18  

Tompkins  5,594  50  

Ulster  15,775  49  

Warren   4,407  40  

Washington  3,650  29  

Wayne  6,546  24  

Westchester   138,883  300  

Wyoming  3,788  18  

Yates  1,324  11  

  
. א  43,882, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 43נעכטן זענען  

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 
  

 נייע טויטפעלער  קאונטי  

Broome  1  

Cattaraugus  1  

Cayuga   1  

Chautauqua  1  

Cortland  2  

Delaware  1  

Dutchess  1  

Erie  2  

Essex  1  



Herkimer  1  

Kings   5  

Livingston  1  

Manhattan  6  

Monroe  3  

Montgomery  1  

Nassau   2  

Onondaga   2  

Queens  4  

Richmond   1  

Saratoga  1  

Schoharie  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  1  

Westchester   2  

  
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׳ עפדאס טון אויף דעם אנגעפירטע מאסן וואקסינאציע פלאץ קענען - 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   28,290ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  31,847נעכטן האבן 

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

  

  
מענטשן מיט ווייניגסטנס איין  

 וואקסין דאזע  
שן וואס זענען שוין מענט

 פולשטענדיג וואקסינירט  

 ראיאן  
אלעס  

 צוזאמען  
 סך הכל  

פארמערט אין די  
 שעה   24לעצטע 

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

פארמערט אין די  
 שעה   24לעצטע 

Capital 
Region  

733,050  1,209  673,346  1,015  

Central 
New York  

573,130  749  531,829  558  

  777  691,508  1,035  741,496 פינגער לעיקס  

  3,371  1,586,247  4,769  1,789,588 לאנג איילענד 

  2,533  1,246,216  3,308  1,406,351 הודסאן -מיטל

  390  263,909  400  285,446 מאוהאק וואלי 

  18,216  5,599,433  17,871  6,306,336 ניו יארק סיטי 

  287  239,345  536  265,118 נארט קאנטרי 

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


  428  350,885  519  380,153 דרום טייל  

  715  742,778  1,451  808,178 מערב ניו יארק 

לענגאויס דעם  
 סטעיט 

13,288,846  31,847  11,925,496  28,290  

  
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-רט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאווידדעפארטמענט פאדע

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 -דעפארטמענט אוו העלטסטעיט 
אדמיניסטרירטע  - באריכטעטע אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראל-אנדערש פון פעדעראלע 

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