
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/11/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

   שעה 24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  66,746
  

   טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט  19-קאוויד  34
  

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

  
עס איז קריטיש וויכטיג אז ניו יארקערס האלטן אן   --איז נישט פאריבער  19-אונזער קאמף קעגן קאוויד"

  "ווייטער צו טראגן א מאסקע, זיך וואשן די הענט, און זיך וואקסינירן אויב האבן זיי עס נאכנישט געטוהן,
וואס מיר האבן אויף צו   מיטל-דער וואקסין איז דער בעסטער שיץ"  האט גאווערנער האקול געזאגט.

האלטן זיך און אונזערע קאמיוניטיס זיכער פון דער ווידער אויפקומענדער ווירוס. עס איז אומשעדליך, עס  
   "איז אומזיסט, און גרינג צו באקומען, און עס איז ווירקזאם.

  
 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  

 
  203,374 - באריכטעטטעסט רעזולטאטן  ·
  5,768 -  סך הכל פאזיטיוו ·
  2.84% -פראצענט פאזיטיוו   ·
   3.22% –  טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7 ·
 (  24)+ 2,414 -  פאציענט האספיטאליזאציעס ·
   321 - נייע פאציענטן אריינגענומען  ·
 ICU – 518 +(1  )ענטן אין פאצי ·
 ( 1)+ 276 – מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  ·
 ( 276)+  195,775 -  סך הכל ארויסגעלאזט ·
   HERDS - 34נייע טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך  ·
  HERDS - 43,918איינריכטונגען דורך סך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר  ·

דאטע קוואל וועלכס טוט   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
 ג היימען, ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען, אינדערהיים, אין האספיס, און אנדערע ערטער.  נורסינ

  24,255,789 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט ·
   66,746 – שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  ·
  334,470 – טעג 7ירט דורכאויס די לעצטע סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטר ·



   78.8% – יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער  ·
   71.2% –  יאר און העכער גענצליך וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער  ·
   81.3% -  (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער  ·
   73.0% – (CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער  ·
   66.5% – פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ·
   59.9% – פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט ·
   68.8% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע ) ·

   61.4% – (CDCפראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט )
 
טע דריי טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט איבער די לעצ-7דער  

   טעג לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד: 

 ראיאן  
מיטוואך, סעפטעמבער 

8 ,2021  
דאנערשטאג, סעפטעמבער 

9 ,2021  
פרייטאג, סעפטעמבער 

10 ,2021  

Capital Region   4.51%  4.35%  4.38%  

Central New 
York  

5.36%  5.38%  5.60%  

Finger Lakes  4.54%  4.51%  4.55%  

Long Island  4.42%  4.33%  4.28%  

Mid-Hudson  3.76%  3.80%  3.64%  

Mohawk Valley   5.82%  5.48%  5.36%  

New York City  2.32%  2.26%  2.19%  

North Country   6.07%  5.53%  5.57%  

Southern Tier  3.17%  3.42%  3.34%  

Western New 
York  

4.63%  4.60%  4.78%  

לענגאויס דעם 
 סטעיט  

3.35%  3.30%  3.22%  

  
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  

מיטוואך, סעפטעמבער 
8 ,2021  

דאנערשטאג, סעפטעמבער 
9 ,2021  

פרייטאג, סעפטעמבער 
10 ,2021  

Bronx  2.72%  2.65%  2.59%  

Kings   2.33%  2.26%  2.20%  

New York  1.63%  1.55%  1.54%  

Queens  2.38%  2.37%  2.35%  

Richmond   3.99%  3.92%  3.63%  

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג דעם   19- ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 5,768נעכטן האבן 
   די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,313,932סך הכל צו 

  

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

Albany  27,638  67  



Allegany   3,843  13  

Broome  20,883  75  

Cattaraugus  6,467  34  

Cayuga   7,527  27  

Chautauqua  10,248  66  

Chemung   8,591  45  

Chenango   4,031  11  

Clinton  5,295  35  

Columbia  4,474  21  

Cortland  4,585  26  

Delaware  2,833  20  

Dutchess  32,926  110  

Erie  96,746  314  

Essex  1,858  8  

Franklin   3,201  32  

Fulton  5,073  12  

Genesee  5,858  17  

Greene  3,816  14  

Hamilton   396  1  

Herkimer  5,798  22  

Jefferson   7,042  58  

Lewis   3,057  8  

Livingston  4,992  14  

Madison  5,199  29  

Monroe  76,030  212  

Montgomery  4,876  11  

Nassau   202,573  377  

Niagara  21,549  52  

NYC   1,036,316  2,177  

Oneida  24,830  72  

Onondaga   44,085  179  

Ontario   8,233  32  

Orange  53,348  139  

Orleans  3,467  26  

Oswego  9,051  54  

Otsego   4,008  19  

Putnam  11,566  10  

Rensselaer  12,838  58  

Rockland  49,894  71  

Saratoga  17,888  95  

Schenectady  14,854  45  



Schoharie  1,997  9  

Schuyler   1,212  9  

Seneca   2,345  18  

St. Lawrence  8,226  64  

Steuben   7,928  55  

Suffolk  222,256  460  

Sullivan   7,578  29  

Tioga   4,248  24  

Tompkins  5,621  27  

Ulster  15,839  64  

Warren   4,452  45  

Washington  3,679  29  

Wayne  6,588  42  

Westchester   139,048  165  

Wyoming  3,804  16  

Yates  1,328  4  

  
. א  43,918, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 34נעכטן זענען  

  געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 

 
 טויטפעלער לויט דער וואוינונג קאונטי 

 

 נייע טויטפעלער  קאונטי  

Bronx  5  

Dutchess  1  

Erie  1  

Kings   2  

Madison  1  

Manhattan  3  

Oneida  2  

Onondaga   2  

Orange  1  

Otsego   1  

Queens  5  

Richmond   1  

Rockland  1  

Saratoga  1  

Schenectady  1  

Schuyler   1  

Suffolk  4  

Westchester   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.
עפ, אדער   ׳Am 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-1-833דורך רופן 
דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אפוינטמענטס דארט וואו עס זענען דא צו  

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

האבן פארענדיגט   30,746ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  38,104נעכטן האבן 
א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך וואקסינירט   זייער וואקסין סעריע. 

   איז ווי פאלגענד: 

 
טשן מיט מענ

ווייניגסטנס איין וואקסין  
 דאזע  

מענטשן וואס זענען שוין  
 פולשטענדיג וואקסינירט  

    

 ראיאן  
אלעס  

 צוזאמען  
 סך הכל  

געהויבן איבער די לעצטע  
 שעה   24

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

געהויבן איבער די  
 שעה   24לעצטע 

  

Capital Region   734,190  1,140  674,277  931    

Central New York  573,967  837  532,477  648    

Finger Lakes  742,724  1,228  692,428  920    

Long Island  1,794,551  4,963  1,589,833  3,586    

Mid-Hudson  1,409,491  3,140  1,248,720  2,504    

Mohawk Valley   285,874  428  264,325  416    

New York City  6,330,059  23,723  5,619,094  19,661    

North Country   265,767  649  239,768  423    

Southern Tier  380,814  661  351,454  569    

Western New York  809,513  1,335  743,866  1,088    

    30,746  11,956,242  38,104  13,326,950 לענגאויס דעם סטעיט  

  
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 פארלאנגט 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 סטעיט  

זענען עטוואס אנדערש פון   CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון - דעפארטמענט אוו העלט
אדמיניסטרירטע דאזעס און  - באריכטעטע אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראל-פעדעראלע 

   אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.
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