
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/13/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

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

     שעה 24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  38,558
    

     טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט   19-קאוויד  29
    

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

    
״מיר זעצן פאר ווייטער צו האלטן א נאענטן אויג אויף די ציפערן איבער׳ן סטעיט און מיר ארבעטן מיט 

ספאטס און ארויסשטעלן רעסורסן לויט ווי עס נויטיגט זיך,״  -ארטיגע באאמטע צו אידענטיפיצירן האט
ז, אבער דער  אונטער אונ 19-״מיר ווילן אלע לייגן דער קאוויד האט גאווערנער האקול געזאגט.

און מיר דארפן בלייבן וואך. דער וואקסין   —ווירקליכקייט איז אז מיר האבן נאך אסאך ארבעט צו טוהן 
איז נאך אלץ אונזער גרעסטער וואפן אין דעם קאמף, און די וועלכע זענען נאך אלץ נישט וואקסינירט צו  

ניו יארק און אונזער לאנד ענדליך  פארשטיין די כוחות וואס זיי האבן אין זייערע הענט צו העלפן 
 בייצוקומען דעם ווירוס.״ 

  
 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  

  109,138 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  3,686 -  סך הכל פאזיטיוו  •

  3.38% - פראצענט פאזיטיוו  •

  3.19% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו -7 •

 (  24)+ 2,391 - טאליזאציעס פאציענט האספי •

   257 -  נייע פאציענטן אריינגענומען •

 ICU – 544 +(25  )פאציענטן אין  •

 (  15)+ 282 – מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •

 ( 202)+ 196,282  -  סך הכל ארויסגעלאזט •

   HERDS  - 29נייע טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך  •

   HERDS - 43,977סך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך  •
דאטע קוואל וועלכס   NYS DOHדער געזונטהייט עלעקטראנישע אפרוף דאטע סיסטעם איז א 

טויטפאל דאטע ווי באריכטעט בלויז דורך שפיטעלער,   טוט איינזאמלען קאנפירמירטע טעגליכע
 נורסינג היימען, און ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען.  

   56,029 -  סי - די-סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און צוזאמגעשטעלט דורך דער סי  •
 NYSפראוויזארישער טויט סערטיפיקאט דאטע באריכטער דורך   19-דער טעגליכער קאוויד

DOH ן אוNYC סי רעכנט אריין די וועלכע שטארן אין סיי וועלכן ארט,  -די-צו דער סי
אריינגערעכנט שפיטעלער, נורסינג היימען, ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען, אינדערהיים, אין 

 האספיס, און אנדערע ערטער.  



  24,347,526 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט •

   38,558 –  שעה 24ניסטרירט אין די לעצטע סך הכל וואקסין דאזעס אדמי •

  337,322 – טעג  7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע  •

   79.0% – יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18פראצענט ניו יארקער  •

   71.4% –  יאר און העכער גענצליך וואקסינירט  18פראצענט ניו יארקער  •

  - (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )  18פראצענט ניו יארקער  •
81.6%  

  73.3% – (CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט )   18פראצענט ניו יארקער  •

  66.8% – פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע  •

   60.1% – פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט •

   69.1% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע ) •

   61.7% – (CDCפראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט ) •

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

     טעג לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד: 
  

 ראיאן  
פרייטאג,  
,  10סעפטעמבער 

2021  

שבת,  
סעפטעמבער 

11 ,2021  

זונטאג,  
,  12סעפטעמבער 

2021  

Capital 
Region  

4.38%  4.29%  4.42%  

Central 
New York  

5.60%  5.76%  5.73%  

Finger 
Lakes  

4.55%  4.68%  4.69%  

Long 
Island  

4.28%  4.23%  4.12%  

Mid-
Hudson   

3.64%  3.67%  3.64%  

Mohawk 
Valley  

5.36%  5.33%  4.92%  

New York 
City  

2.19%  2.15%  2.15%  

North 
Country  

5.57%  5.71%  5.83%  

Southern 
Tier  

3.34%  3.30%  3.31%  

Western 
New York  

4.78%  4.93%  5.07%  

לענגאויס  
 דעם סטעיט  

3.22%  3.22%  3.19%  

    
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  

פרייטאג,  
סעפטעמבער 

10 ,2021  

שבת,  
סעפטעמבער 

11 ,2021  

זונטאג,  
סעפטעמבער 

12 ,2021  

Bronx  2.59%  2.49%  2.50%  

Kings   2.20%  2.19%  2.19%  

New York  1.54%  1.53%  1.56%  

Queens  2.35%  2.30%  2.29%  

Richmond   3.63%  3.45%  3.28%  

    
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19- ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 5,447נעכטן האבן 

     די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,323,065דעם סך הכל צו 
     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

Albany  27,769  64  

Allegany   3,875  13  

Broome  21,020  59  

Cattaraugus  6,508  18  

Cayuga   7,622  44  

Chautauqua  10,357  45  

Chemung   8,660  19  

Chenango   4,057  11  

Clinton  5,351  22  

Columbia  4,497  8  

Cortland  4,638  18  

Delaware  2,883  13  

Dutchess  33,101  53  

Erie  97,137  198  

Essex  1,868  6  

Franklin   3,270  40  

Fulton  5,110  15  

Genesee  5,893  14  

Greene  3,833  7  

Hamilton   396  0  

Herkimer  5,828  9  

Jefferson   7,118  33  

Lewis   3,070  1  

Livingston  5,028  9  

Madison  5,236  13  

Monroe  76,411  143  

Montgomery  4,899  8  

Nassau   203,217  250  



Niagara  21,655  65  

NYC   1,039,416  1,388  

Oneida  24,984  50  

Onondaga   44,435  106  

Ontario   8,294  22  

Orange  53,579  85  

Orleans  3,498  11  

Oswego  9,149  24  

Otsego   4,037  11  

Putnam  11,604  24  

Rensselaer  12,913  39  

Rockland  50,062  47  

Saratoga  17,988  39  

Schenectady  14,921  36  

Schoharie  2,016  8  

Schuyler   1,223  3  

Seneca   2,364  10  

St. Lawrence  8,357  60  

Steuben   7,991  24  

Suffolk  222,987  211  

Sullivan   7,620  18  

Tioga   4,282  18  

Tompkins  5,683  14  

Ulster  15,968  33  

Warren   4,501  22  

Washington  3,743  23  

Wayne  6,650  18  

Westchester   139,332  134  

Wyoming  3,818  4  

Yates  1,343  6  

    
. א  43,977, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 29נעכטן זענען  

    געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 
    

 טויטפעלער לויט דער וואוינונג קאונטי 

 נייע טויטפעלער  קאונטי  

Albany  1  

Broome  2  

Cattaraugus  1  

Erie  1  

Kings   6  



Madison  1  

Nassau   2  

Oneida  1  

Onondaga   2  

Orange  1  

Oswego  1  

Queens  5  

Richmond   1  

Steuben   1  

Suffolk  2  

Tompkins  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,   ׳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-1-833אדער דורך 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   17,509ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  22,196נעכטן 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  
מענטשן וואס זענען שוין 
 פולשטענדיג וואקסינירט  

 ראיאן  
אלעס  

 צוזאמען  
 סך הכל  

פארמערט אין די  
 שעה   24לעצטע 

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

פארמערט אין די  
 שעה   24לעצטע 

Capital 
Region  

735,425  461  675,490  509  

Central New 
York  

575,008  426  533,319  326  

Finger Lakes  744,228  511  693,824  614  

Long Island  1,801,624  3,053  1,595,677  2,376  

Mid-Hudson  1,413,276  1,609  1,252,219  1,461  

Mohawk 
Valley  

286,457  197  264,841  222  

New York 
City  

6,364,071  14,662  5,645,175  10,912  

North 
Country  

266,355  221  240,097  130  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=6-7Ry7Zd-KHse1uxFmexXLmuVgJm1lBEIZb2PV3JAQhc8_mfTGrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj01SEJEWmlySXhSZ2pjVUZId1BrUVdLLXQ0SmVITkFnaGNnNnJScjBRakxod2liWEZSbXJaQ0FGb2RIUndjem92TDNkM2R5NTJZV05qYVc1bGN5NW5iM1l2


Southern 
Tier  

381,440  232  351,989  244  

Western 
New York  

811,645  824  745,523  715  

לענגאויס דעם 
 סטעיט  

13,379,529  22,196  11,998,154  17,509  

  
איז פאראן פאר יעדן ניו יארקער צו זען די נייסטע   וואקסין נאכשפיר דעשבאורד 19-קאווידדער 

לט וואקסין. דער ניו יארק סטעיט הע 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 
גען. ניו יארק  נייסטע די וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונ

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

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