
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל    9/28/2021  אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 
גאווערנאר האוקאל גיבט ארויס ערמוטיגנדע ציפערן ווייזנדיג ווירקונג פון העלט קעיר  

  איינגעשטעלטע וואקסין פאדערונג
  

פון נוירסינג היים   92% —וואקסין ראטעס באדייטנד העכער איבער די לעצטע פיר וואכן 
  71%איינגעשטעלטע האבן אויסגעפאלגט ביז מאנטאג אוונט, ארויף פון בלויז 

  
שפיטאל איינגעשטעלטע האבן אויסגעפאלגט ביז מאנטאג אוונט באזירט אויף ערשטע,  92%

  באריכטעטע אינפארמאציע-זעלבסט
  

פון מושב זקנים אנשטאלטן איינגעשטעלטע האבן אויסגעפאלגט ביז מאנטאג אוונט, ארויף   89%
  77%פון בלויז 

  
ואקסינאציע ראטעס צווישן העלט קעיר  גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז די ו

איינגעשטעלטע איז ממשיך ארויפצוגיין איבער גאנץ ניו יארק סטעיט, לויט די לעצטע ציפערן באריכטעט  
דורך העלט קעיר פעסיליטיס צו די העלט דעּפארטמענט. די נייע אינפארמאציע קומט ארויס 

ט קעיר איינגעשטעלטע אין שפיטאלן און אין  נאכפאלגנדיג דאס אז די וואקסינאציע פאדערונג פאר העל
  נוירסינג היימער איז יעצט אין קראפט.

  
"די נייע אינפארמאציע ווייזט אז זיך האלטן פעסט מיט די וואקסין פאדערונג פון העלט קעיר ארבייטער  

באליבטע   איז פשוט די ריכטיגע זאך צו טוהן כדי צו באשיצן אונזערע שוואכערע פאמיליע מיטגלידער און
. "איך בין זייער פרייליך צו זעהן אז העלט קעיר  האט גאווערנאר האוקאל געזאגט", 19-פון קאוויד

ארבייטער ווערן וואקסינירט כדי צו האלטן ניו יארקער פארזיכערט, און איך טוה ווייטער נאכפאלגן  
מעגליכע סיטואציעס פון א  אנטוויקלונגען, און איך בין גרייט צו אונטערנעמען שריט צו פארלייכטערן 

  מאנגל אין שטאב מיטגלידער אין אונזערע העלט קעיר סיסטעמען."
  

באדייטנדע פארשריט איז געמאכט געווארן זינט גאווערנאר האוקאל איז איינגעשוואוירן געווארן אום  
ן איין  , און די וואקסינאציע ראטעס צווישן העלט קעיר ארבייטער האבן זיך געהאלטן אי24אוגוסט 

  העכערן, אפילו אין די לעצטע וואך בעפאר די טערמין.
  

די פראצענט פון נוירסינג היים איינגעשטעלטע וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס איין   •
וואו   71%אום מאנטאג אוונט, ארויף פון די  92%וואקסין דאזע האט געהאלטן ביי  19-קאוויד

 . 20וואו עס האט געהאלטן אום סעפטעמבער  82%און די  24עס האט געהאלטן אום אוגוסט 

  
ט פון מושב זקנים איינגעשטעלטע וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס איין  די פראצענ •

וואו   77%אום מאנטאג אוונט, ארויף פון די  89%וואקסין דאזע האט געהאלטן ביי  19-קאוויד
  .20וואו עס האט געהאלטן אום סעפטעמבער  85%און די  24עס האט געהאלטן אום אוגוסט 

  



די פראצענט פון שפיטאל איינגעשטעלטע וועלכע האבן באקומען צום ווייניגסטנס איין דאזע   •
באריכטעטע  -אום מאנטאג אוונט באזירט אויף פריע, זעלבסט  92%האט געהאלטן ביי 

אינפארמאציע. די פראצענט פון נוירסינג היים איינגעשטעלטע וועלכע זענען פולשטענדיג  
וואו עס האט   84%אום מאנטאג אוונט, ארויף פון די  85%יי וואקסינירט האט געהאלטן ב 
 .  24וואו עס האט געהאלטן אום אוגוסט  77%און די  22געהאלטן אום סעפטעמבער 

  
האט דורכגעפירט אן איינמאליגע געזונטהייט עלעקטראנישע אנטווארט ציפערן  די העלט דעּפארטמענט 

( אנקעטע פון שפיטעלער,  Health Electronic Response Data System, HERDSסיסטעם )
צו באשטימען די   2021, 27נוירסינג היימער און מושב זקנים אנשטאלטן אום סעפטעמבער 

וואקסינאציע סטאטוס פון ארבייטער אין העלט קעיר פלעצער. דאס ווערט גענוצט צו ערגענצן די  
טערמיניגע קעיר  -לאנג –וואקסין נאכפאלגער  19- קאווידן אן דורך אונזער  אנקעטע ציפערן וועלכע קומע

וועבזייטל וועלכע ווערט טעגליך ָאּפדעיטעד מיט אינפארמאציע אליינס באריכטעט דורך  וואקסינאציעס
שפיטאל   –וואקסין נאכפאלגער יליטיס און מושב זקנים אנשטאלטן און דורך אונזער  נוירסינג היים פעס

וועבזייטל וועלכע ווערט וועכענטליך ָאּפדעיטעד מיט אינפארמאציע אליינס   ארבייטער וואקסינאציע 
  רך שפיטעלער.באריכטעט דו 

  
  די פולע נומערן

  

  שפיטעלער 
  

דירעקטע   347,217איינגעשטעלטע אין שפיטעלער איבערן סטעיט, און  519,109עס זענען דא סך הכל 
 קעיר איינגעשטעלטע וועלכע זעהען זיך מיט פאציענטן. 

פון דירעקטע קעיר איינגעשטעלטע האבן באקומען   93.3%פון אלע איינגעשטעלטע און  92.3% •
 צום ווייניגסטנס איין דאזע  

האבן באקומען   7%פון איינגעשטעלטע האבן פארענדיגט א וואקסין סעריע, און נאך  85.2% •
  נאר איין דאזע 

פון איינגעשטעלטע   86.3% –די ראטעס זענען ענליך צווישן דירעקטע קעיר איינגעשטעלטע  •
  האבן באקומען נאר איין דאזע  7%האבן פארענדיגט א וואקסין סעריע, און נאך 

נגעשטעלטע זענען מעדיציניש בארעכטיגט צו באקומען א וואקסין אבער ווילן נישט  פון איי 4.9% •
אזוי טוהן. די ראטע איז עטוואס נידעריגער צווישן דירעקטע קעיר איינגעשטעלטע שטייענדיג ביי  

4.7%  
פון איינגעשטעלטע גייען וואקסינירט ווערן אבער ווארטן נאך פאר זייער ערשטע דאזע,   2.4% •

  פון איינגעשטעלטע זענען נישט בארעכטיגט פאר מעדיצינישע סיבות 0.5%און 
וועלכע ווארטן אויף זייער   1.6%די ראטעס זענען ענליך צווישן דירעקטע קעיר ארבייטער, מיט  •

  וועלכע זענען נישט בארעכטיגט פאר מעדיצינישע סיבות 0.4%ערשטע דאזע און 

  
  נוירסינג היימער 

  
דירעקטע קעיר   92,260איינגעשטעלטע איבערן סטעיט, און  143,753עס זענען דא סך הכל 

  איינגעשטעלטע וועלכע זעהען זיך מיט פאציענטן.

פון דירעקטע קעיר איינגעשטעלטע האבן באקומען   92.3%פון אלע איינגעשטעלטע און  92.6% •
 צום ווייניגסטנס איין דאזע  

האבן באקומען   11.5%פון איינגעשטעלטע האבן פארענדיגט א וואקסין סעריע, און נאך  81.1% •
  נאר איין דאזע 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/long-term-care-vaccinations
https://covid19vaccine.health.ny.gov/long-term-care-vaccinations
https://covid19vaccine.health.ny.gov/long-term-care-vaccinations
https://covid19vaccine.health.ny.gov/long-term-care-vaccinations
https://covid19vaccine.health.ny.gov/hospital-worker-vaccinations
https://covid19vaccine.health.ny.gov/hospital-worker-vaccinations
https://covid19vaccine.health.ny.gov/hospital-worker-vaccinations
https://covid19vaccine.health.ny.gov/hospital-worker-vaccinations


פון   79.1% –איינגעשטעלטע די ראטעס זענען עטוואס נידעריגער צווישן דירעקטע קעיר  •
האבן באקומען נאר איין  13.2%איינגעשטעלטע האבן פארענדיגט א וואקסין סעריע, און נאך 

  דאזע 
פון איינגעשטעלטע זענען מעדיציניש בארעכטיגט צו באקומען א וואקסין אבער ווילן נישט   5.7% •

 אזוי טוהן  
  6%נגעשטעלטע שטייענדיג ביי די ראטע איז עטוואס העכער צווישן דירעקטע קעיר איי  •
פון איינגעשטעלטע גייען וואקסינירט ווערן אבער ווארטן נאך פאר זייער ערשטע דאזע,   1.3% •

 פון איינגעשטעלטע זענען נישט בארעכטיגט פאר מעדיצינישע סיבות   0.4%און 
ן אויף  וועלכע ווארט  1.3%די ראטעס זענען גאר ענליך צווישן דירעקטע קעיר ארבייטער, מיט  •

  וועלכע זענען נישט בארעכטיגט פאר מעדיצינישע סיבות 0.5%זייער ערשטע דאזע און 

  
  מושב זקנים אנשטאלטן

  
דירעקטע קעיר   15,395איינגעשטעלטע איבערן סטעיט, און  29,464עס זענען דא סך הכל 

  איינגעשטעלטע וועלכע זעהען זיך מיט פאציענטן.

פון דירעקטע קעיר איינגעשטעלטע האבן באקומען   88.7%פון אלע איינגעשטעלטע און  89.3% •
 צום ווייניגסטנס איין דאזע  

האבן באקומען   6.4%פון איינגעשטעלטע האבן פארענדיגט א וואקסין סעריע, און נאך  82.9% •
  נאר איין דאזע 

פון איינגעשטעלטע האבן  81% – די ראטעס זענען ענליך צווישן דירעקטע קעיר איינגעשטעלטע  •
  האבן באקומען נאר איין דאזע  7.7%פארענדיגט א וואקסין סעריע, און נאך 

פון איינגעשטעלטע זענען מעדיציניש בארעכטיגט צו באקומען א וואקסין אבער ווילן נישט   6.6% •
 אזוי טוהן  

  7%נדיג ביי די ראטע איז עטוואס העכער צווישן דירעקטע קעיר איינגעשטעלטע שטייע  •
פון איינגעשטעלטע גייען וואקסינירט ווערן אבער ווארטן נאך פאר זייער ערשטע דאזע,   3.5% •

 פון איינגעשטעלטע זענען נישט בארעכטיגט פאר מעדיצינישע סיבות   0.6%און 
וועלכע ווארטן   3.7%די ראטעס זענען כמעט די זעלבע צווישן דירעקטע קעיר ארבייטער, מיט  •

  וועלכע זענען נישט בארעכטיגט פאר מעדיצינישע סיבות 0.6%ר ערשטע דאזע און אויף זייע

  
צו באדייטנד פארמערן  עקזעקיוטיוו ארדער מאנטאג נאכט האט גאווערנאר האוקאל אונטערגעשריבן אן 

די צאל מענטשן וועלכע זענען בארעכטיגט צו ארבעטן אין די פעלד און ערלויבן נאך העלט קעיר  
סינאציעס. אין צוגאב האט גאווערנאר האוקאל  טעסטס און וואק  19-ארבייטער צו דורכפירן קאוויד

אפעראציעס צענטער, אנגעפירט דורך די ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט,   24/7אנגעוויזן פאר א 
צו כסדר נאכפאלגן שטאב אפעראציעס און אנטוויקלונגען איבערן סטעיט, צו גיבן הדרכה פאר העלט  

דרינגנדע סיטואציעס ביי ּפרָאוויידערס וויפיל עס פעהלט   קעיר פעסיליטיס און העלפן זיך אפגעבן מיט 
זיך אויס. די גאווערנאר איז ממשיך צו בלייבן פארמישט דורך אנגייענדע פארבינדונג מיט לאקאלע 

ערוויילטע בעאמטע, שפיטעלער, לעיבאר פירער און אנדערע העלט קעיר ארגאניזאציעס צו בלייבן וואך  
  רשלאגן הילף פון די סטעיט.איבער שטאב סטאטוס און פא

  

לויט די רעגולאציעס ארויסגעגעבן דורך די סטעיט העלט דעּפארטמענט, מוזן אלע העלט קעיר  
, 19-ארבייטער אין ניו יארק סטעיט, אין שפיטעלער און אין נוירסינג היימער זיין וואקסינירט קעגן קאוויד

נגעשטעלטע ביי אנדערע פלעצער וועלכע זענען  , און איי27די ערשטע דאזע ביז מאנטאג, סעפטעמבער 
געדעקט אונטער די געזעץ, אריינרעכענענדיג היים קעיר, האסּפיס און מושב זקנים אנשטאלטן דארפן  

די רעגולאציע גייט אויך ארויף אויף אלע מעדיצינישע איינגעשטעלטע   .7וואקסינירט ווערן ביז אקטאבער 
  סטעיט און ארבעטן אין ניו יארק סטעיט. וועלכע וואוינען אינדרויסן פון די

  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/EO_4_Disaster.pdf
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