
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/21/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

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

 שעה  24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  39,453
   

 טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט  19-קאוויד 41
       

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

  
ניו   ״דער וועג ארויס פון דער פאנדעמיע איז דורך זעהן אז ווי מער ניו יארקערס ווערן וואקסינירט, און

האט יארק זעצט פאר ווייטער צו נעמען שריטן עס זאל אנקומען ווי מער איינשפריצן אין ארעמעס,״ 
ָאּפ פלעצער צו העלפן  -״מיר הייבן אן נייע מאסקע פארלאנגען און ּפַאּפ גאווערנער האקול געזאגט.

וואקסינירטע קאמיוניטיס.   -קינדער און זייערע פאמיליעס צו בלייבן געזונט, איבערהויפט אין אונטער
באקומען אייער איינשפריץ איז זיכער, אומזיסט, און ווירקזאם, און עס איז דער בעסטער מיטל וואס מיר  

ן אויף צו באזיגן דער פאנדעמיע איינמאל פאר אלעמאל. דעריבער, לייגט עס נישט אפ און נעמט  האב
 זאפארט אייער איינשפריץ.״  

   
 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  

  

   143,765 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
  5,242 - סך הכל פאזיטיוו •

  3.65% -פראצענט פאזיטיוו  •

   2.98% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7 •

 (  69)+ 2,402 - פאציענט האספיטאליזאציעס •

   266 - נייע פאציענטן אריינגענומען •

 ICU – 547 (-10 )פאציענטן אין  •

 (  2-) 325 – מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

 (  188)+ 198,353 - סך הכל ארויסגעלאזט •

   HERDS - 41נייע טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך  •

   HERDS  - 44,238סך 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.  

   56,309  - 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

 נורסינג היימען, ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען, אינדערהיים, אין האספיס, און אנדערע ערטער.  

   24,745,580 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט •
   39,453 – שעה 24ירט אין די לעצטע סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטר •

   358,037 –  טעג 7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע  •

   80.3% –  יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער  •

   72.4% – יאר און העכער גענצליך וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער  •

  - (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )  18פראצענט ניו יארקער  •
82.8%   

  74.3% – (CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער  •

   67.9% – פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע •

  61.0% – פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט •

   70.1% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע ) •

   62.7% – (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  
,  18שבת, סעפטעמבער 

2021   
, 19זונטאג, סעפטעמבער 

2021   
,  20מאנטאג, סעפטעמבער 

2021   

Capital Region   3.99%   3.91%   4.01%   

Central New 
York   

4.84%   4.73%   4.99%   

Finger Lakes   4.95%   4.87%   4.84%   

Long Island   3.85%   3.84%   3.80%   

Mid-Hudson   3.07%   3.07%   3.09%   

Mohawk Valley   4.27%   4.61%   5.08%   

New York City   2.00%   1.97%   1.95%   

North Country   5.93%   5.83%   5.91%   

Southern Tier   3.41%   3.42%   3.45%   

Western New 
York   

4.89%   4.71%   4.85%   

לענגאויס דעם 
 סטעיט 

2.99%   2.95%   2.98%   

   
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 

שבת, סעפטעמבער 
18  ,2021   

זונטאג, סעפטעמבער 
19  ,2021   

מאנטאג, סעפטעמבער  
20  ,2021   

Bronx   1.94%   1.88%   1.88%   



Kings   2.18%   2.16%   2.12%   

New York   1.55%   1.52%   1.52%   

Queens   2.16%   2.11%   2.08%   

Richmond   2.59%   2.53%   2.49%   

   
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 5,242נעכטן האבן 

 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,363,842דעם סך הכל צו 
     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany   28,365   86   

Allegany   4,000   14   

Broome   21,664   58   

Cattaraugus   6,710   28   

Cayuga   7,907   61   

Chautauqua   10,909   94   

Chemung   9,021   30   

Chenango   4,168   12   

Clinton   5,655   40   

Columbia   4,632   19   

Cortland   4,811   17   

Delaware   3,056   13   

Dutchess   33,716   83   

Erie  98,871   243   

Essex   1,934   2   

Franklin   3,512   37   

Fulton   5,298   51   

Genesee   6,045   17   

Greene   3,938   14   

Hamilton   407   0   

Herkimer   5,989   17   

Jefferson   7,442   52   

Lewis   3,177   13   

Livingston   5,163   11   

Madison   5,386   30   

Monroe   77,896   193   

Montgomery  5,076   44   

Nassau   206,372   401   

Niagara   22,094   63   

NYC  1,053,268   1,631   

Oneida   25,714   125   

Onondaga   45,732   211   



Ontario   8,507   21   

Orange   54,422   97   

Orleans   3,611   8   

Oswego   9,588   47   

Otsego   4,162   17   

Putnam   11,808   29   

Rensselaer   13,276   67   

Rockland   50,818   102   

Saratoga   18,388   46   

Schenectady   15,251   52   

Schoharie   2,072   7   

Schuyler   1,277   5   

Seneca   2,467   10   

St. Lawrence   8,864   33   

Steuben   8,342   33   

Suffolk   227,181   607   

Sullivan   7,787   14   

Tioga   4,385   9   

Tompkins   5,926   25   

Ulster  16,310   36   

Warren   4,684   27   

Washington   3,926   41   

Wayne   6,939   35   

Westchester  140,626   145   

Wyoming   3,901   10   

Yates   1,396   9   

   
. א  44,238, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 41נעכטן זענען 

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  
  

 נייע טויטפעלער  קאונטי 

Bronx   2   

Chautauqua   1   

Columbia   1   

Cortland   1   

Dutchess   1   

Erie  1   

Genesee   2   

Herkimer   1   

Kings   6   

Manhattan   1   



Nassau   7   

Oneida   2   

Onondaga   2   

Orange   1   

Putnam   1   

Queens   3   

Saratoga   1   

Schenectady   1   

Steuben   1   

Suffolk   4   

Wayne   1   

   
אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער אריינצוקומען  

מענטשן וואס געפעלט ענדערש צו מאכן אן אפוינטמענט   זיך וואקסינירן לויט׳ן סדר וויאזוי מען קומט אן.
,  ׳ עפAm 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  

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

  
האבן פארענדיגט   19,457ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  21,646נעכטן האבן 

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

  

   
מיט ווייניגסטנס איין וואקסין  מענטשן 

 דאזע  
מענטשן וואס זענען שוין פולשטענדיג  

 וואקסינירט 

 ראיאן  
אלעס 

 צוזאמען 
 סך הכל 

פארמערט אין די לעצטע  
 שעה  24

אלעס 
 צוזאמען 
 סך הכל 

פארמערט אין די לעצטע  
 שעה  24

Capital Region   741,892   844   682,234   842   

Central New 
York   

579,700   556   537,957   543   

Finger Lakes   751,863   849   700,357   774   

Long Island   1,838,374   4,095   1,626,987   3,286   

Mid-Hudson   1,433,052   2,585   1,270,797   2,184   

Mohawk 
Valley   

289,212   280   267,703   364   

New York City   6,492,959   10,768   5,748,886   9,675   

North Country   268,854   339   242,496   332   

Southern Tier   384,972   344   355,503   384   

Western New 
York   

821,281   986   754,318   1,073   

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


לענגאויס דעם 
 סטעיט 

13,602,159   21,646   12,187,238   19,457   

   
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- ט פאדערט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאווידדעפארטמענ

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 -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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