
 

 

 
 גאווערנאר קעטי האוקאל  9/14/2021 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   40,017

  
   טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן 19-קאוויד 28

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

   .(COVID-19) 19-פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
  

אזוי גרינג איז עס צו האלטן זיך   —"אנטוהן א מאסקע, וואשן אייערע הענט, באקומען אייער וואקסין 
"אויב האט איר נאכנישט  האט גאווערנאר האוקאל געזאגט. אליין און אייער קאמיוניטי פארזיכערט", 

באקומען אייער וואקסין, איז יעצט די בעסטע צייט אזוי צו טוהן. עס איז זיכער, ווירקזאם, אומזיסט און דא  
 צו באקומען גרינגערהייט סיי וואו אין די גאנצע גרויסע ניו יארק סטעיט." 

  
  די היינטיגע דאטע ווערט אונטן געשילדערט אין קורצן: 

 
 117,753 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט    ·
 4,098 - סך הכל פאזיטיוו    ·
  3.48% - פראצענט פאזיטיוו    ·
 3.16% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7    ·
 +(85) 2,476 - פאציענט האספיטאליזאציעס    ·
 296 - נײע פאציענטן אין שפיטאל    ·
 +ICU - 552 (8)פאציענטן אין     ·
 ( -3) 279 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין     ·
 +(182)  196,464 -סך הכל באפרייטע פאציענטן     ·
 28 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך     ·
 44,005 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSדורך  סך הכל טויטפעלער באריכטעט    ·

 ,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 - 56,097סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די     ·

 NYCאון דורך  NYS DOHווערן באריכטעט דורך די טויט סערטיפיקאט ציפערן וועלכע  19-די טעגליכע קאוויד
רעכענען אריין די וועלכע שטארבן אין סיי וועלכע ארט, אריינרעכענענדיג שפיטעלער, נוירסינג   CDCצו די 

 היימער, מושב זקנים אנשטאלטן, אינדערהיים, אין האספיס קעיר אדער אין אנדערע פלעצער. 
 24,387,543 - סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן    ·
 40,017 - שעה 24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע     ·
 352,623 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע     ·



 

 

  79.2% - יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון     ·
 71.5% - יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון     ·
 81.7% - (CDCיאר און עלטער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער פון     ·
 73.4% -( CDC) יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון     ·
 66.9% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע    ·
 60.2% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט    ·
 69.2% - (CDC)  פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע    ·
 61.8% - ( CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט    ·

 
טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פון פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן פאר יעדע ראיאן באריכטעט איבער די  -7די 

  לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגענד:
 

  ראיאן
,  11שבת, סעפטעמבער 

2021  
, 12זונטאג, סעפטעמבער 

2021  
,  13מאנטאג, סעפטעמבער 

2021  

Capital Region  4.29%  4.42%  4.38%  

Central New York  5.76%  5.73%  5.41%  

Finger Lakes  4.68%  4.69%  4.58%  

Long Island  4.23%  4.12%  4.18%  

Mid-Hudson  3.67%  3.64%  3.56%  

Mohawk Valley  5.33%  4.92%  4.66%  

New York City  2.15%  2.15%  2.17%  

North Country  5.71%  5.83%  5.65%  

Southern Tier  3.30%  3.31%  3.20%  

Western New York  4.93%  5.07%  4.88%  

  3.16%  3.19%  3.22%  אין די גאנצע סטעיט

  
טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פון פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן אין יעדע באראו פון ניו יארק  -7דער 

   סיטי באריכטעט איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגענד:
  

   NYCבארא אין 
,  11שבת, סעפטעמבער 

2021  
, 12זונטאג, סעפטעמבער 

2021  
,  13מאנטאג, סעפטעמבער 

2021  

Bronx  2.49%  2.50%  2.47%  

Kings  2.19%  2.19%  2.27%  

New York  1.53%  1.56%  1.58%  

Queens  2.30%  2.29%  2.27%  

Richmond  3.45%  3.28%  3.16%  

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די סך   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 4,098נעכטן האבן 

    די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד: .2,327,163הכל פעלער צו 
   

  נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  27,817  48  

Allegany  3,889  14  



 

 

Broome  21,081  61  

Cattaraugus  6,528  20  

Cayuga  7,640  18  

Chautauqua  10,379  22  

Chemung  8,681  21  

Chenango  4,068  11  

Clinton  5,359  8  

Columbia  4,509  12  

Cortland  4,647  9  

Delaware  2,905  22  

Dutchess  33,179  78  

Erie  97,252  115  

Essex  1,876  8  

Franklin  3,294  24  

Fulton  5,132  22  

Genesee  5,901  8  

Greene  3,839  6  

Hamilton  398  2  

Herkimer  5,846  18  

Jefferson  7,137  19  

Lewis  3,075  5  

Livingston  5,040  12  

Madison  5,245  9  

Monroe  76,508  97  

Montgomery  4,920  21  

Nassau  203,624  407  

Niagara  21,683  28  

NYC  1,040,961  1,545  

Oneida  25,032  48  

Onondaga  44,486  51  

Ontario  8,313  19  

Orange  53,663  84  

Orleans  3,500  2  

Oswego  9,196  47  

Otsego  4,049  12  

Putnam  11,628  24  

Rensselaer  12,944  31  

Rockland  50,133  71  

Saratoga  18,033  45  

Schenectady  14,951  30  



 

 

Schoharie  2,023  7  

Schuyler  1,227  4  

Seneca  2,367  3  

St. Lawrence  8,407  50  

Steuben  8,013  22  

Suffolk  223,543  556  

Sullivan  7,632  12  

Tioga  4,291  9  

Tompkins  5,690  7  

Ulster  16,003  35  

Warren  4,520  19  

Washington  3,765  22  

Wayne  6,678  28  

Westchester  139,488  156  

Wyoming  3,824  6  

Yates  1,351  8  

  
. א  44,005, ברענגנדיג די סך הכל טויטפעלער צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 28נעכטן זענען 

   געאגראפישע צוטיילונג לויט דער קאונטי וואו די מענטשן האבן געוואוינט איז ווי פאלגנד:
  

  טויטפעלער לויט די קאונטי פון וואוינונג

  נײע טױטפעלער  קאונטי

Albany  1  

Bronx  4  

Chemung  1  

Dutchess  1  

Erie  3  

Herkimer  1  

Kings  2  

Manhattan  1  

Monroe  2  

Nassau  2  

Oneida  2  

Onondaga  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  2  

Ulster  2  

Washington  1  

Westchester  1  

  
 



 

 

אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער אריינצוקומען זיך  
מענטשן וועלכע ווילן ענדערש מאכן אן אפּוינטמענט ביי א מאסן  וואקסינירן לויט סדר ווי מען קומט אן.

אדער  עפּ Am I Eligibleדורך די  וואקסינאציע פלאץ וואס איז אנגעפירט דורך די סטעיט, קענען דאס טוהן
מענטשן קענען זיך אױך פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, . 1-833-697-4829דורכן רופן  

אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען זענען דא צו באקומען, אדער  
    ױנטמענטס אין אייער געגנט.צו טרעפן אינפארמאציע איבער װאקסין אפ vaccines.govבאזוכן 

  
זענען געװארן   17,523ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  24,357נעכטן האבן 

א געאגראפישע דורכשניט פון ניו יארקער װאס זענען װאקסינירט געװארן לױט  פולשטענדיג װאקסינירט.
  ראיאן איז װי פאלגנד׃

  

  פולשטנדיק װאקסינירטע מענטשן  מענטשן מיט כאטש אײן װאקסין דאזע  

 ראיאן  
   אלעס צוזאמען

  סך הכל
װאוקס אין די  

  שעה 24לעצטע 
   אלעס צוזאמען

  סך הכל
װאוקס אין די  

  שעה 24לעצטע 

Capital Region  736,307  882  676,270  780  

Central New York  575,596  588  533,760  441  

Finger Lakes  745,153  925  694,609  785  

Long Island  1,806,055  4,431  1,598,606  2,929  

Mid-Hudson  1,415,702  2,426  1,254,339  2,120  

Mohawk Valley  286,787  330  265,094  253  

New York City  6,377,370  13,299  5,654,161  8,986  

North Country  266,679  324  240,307  210  

Southern Tier  381,811  371  352,300  311  

Western New York  812,426  781  746,231  708  

  17,523  12,015,677  24,357  13,403,886  אין די גאנצע סטעיט

  
ווערט פארעפענטליכט כדי צו אינפארמירן ניו יארקער   וואקסין נאכפאלגונג דעשבאורד  19-קאווידדי 

דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט פאדערט אז וואקסין.  19-איבער די פארטיילונג פון די קאוויד
וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע אין פארלויף   19-וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאוויד

שעה; דער דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע די וואקסין אויסטיילונג   24פון  
-וואקסינאציע באמיאונגען. ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלטאינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס 
באריכטעטע -זענען עטוואס אנדערש פון פעדעראלע CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון 

אדמיניסטרירטע דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע  -אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראל
  ן אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן.דיפערענצן. בײדע ציפערן זענע

 
###  
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