
 

 

 
 גאווערנאר קעטי האוקאל    9/29/2021  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  64,294

  
   טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן 19-קאוויד  47

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

   .19-סטעיט'ס פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
  

  –"די בעסטע זאך וואס מיר קענען טוהן צו האלטן איינער דעם אנדערן זיכער איז צו וואקסינירט ווערן 
"די  האט גאווערנאר האוקאל געזאגט. ן גרינג צו באקומען", וואקסינען זענען ווירקזאם, אומזיסט או

און עס העלפט האלטן אייער   19-וואקסינען זעען אויפגעוויזן געווארן צו רעדוצירן די ווירקונגען פון קאוויד
אויב האט איר נאכנישט געטוהן אזוי, זאלט איר נאך  קאמיוניטי, פאמיליע און פריינט געזונט און זיכער. 

   היינט גיין באקומען אייערס צו באשיצן זיך אליין און אייערע באליבטע."
  

  די היינטיגע דאטע ווערט אונטן געשילדערט אין קורצן: 
 
 190,260 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט      ·
 5,137 - סך הכל פאזיטיוו      ·
  2.70%  - פראצענט פאזיטיוו    ·
 2.67%  - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7      ·
 ( -15) 2,348 -  פאציענט האספיטאליזאציעס    ·
 312 - נײע פאציענטן אין שפיטאל      ·
 ICU  - 541 (27- )פאציענטן אין        ·
 ( -4) 307 -  מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין        ·
 +(260) 200,446 -סך הכל באפרייטע פאציענטן        ·
 47 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך       ·
 44,510 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך       ·

 Health Electronic Response Dataדי געזונטהייט עלעקטראנישע אנטווארט ציפערן סיסטעם )
System, 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 - 56,682סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די       ·
און   NYS DOHווערן באריכטעט דורך די  טויט סערטיפיקאט ציפערן וועלכע 19-די טעגליכע קאוויד

רעכענען אריין די וועלכע שטארבן אין סיי וועלכע ארט, אריינרעכענענדיג   CDCצו די  NYCדורך 
שפיטעלער, נוירסינג היימער, מושב זקנים אנשטאלטן, אינדערהיים, אין האספיס קעיר אדער אין 

 אנדערע פלעצער. 



 

 

 25,177,230 -  סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן       ·
 64,294  -  שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע       ·
 381,647 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע       ·
  81.5% -  יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון       ·
 73.4% -  יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון       ·
  -  (CDCיאר און עלטער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער פון       ·

83.9% 
 -( CDC)  יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון       ·

75.3% 
 68.9% -  פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע      ·
 61.9% -  פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט      ·
 71.1% - (CDC)  פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע      ·
 63.6% - (CDC)  פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט      ·

 
אצענט פון פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן פאר יעדע ראיאן באריכטעט טאגיגע דורכשניטליכע פר-7די 

  איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגענד:

  ראיאן
זונטאג,  

סעפטעמבער 
26 ,2021  

מאנטאג,  
,  27סעפטעמבער 

2021  

דינסטאג,  
,  28סעפטעמבער 

2021  

Capital 
Region  

3.74%  3.73%  3.72%  

Central 
New York  

5.01%  4.96%  5.08%  

Finger 
Lakes  

4.38%  4.45%  4.48%  

Long 
Island  

3.38%  3.27%  3.30%  

Mid-
Hudson  

2.85%  2.76%  2.72%  

Mohawk 
Valley  

4.75%  4.45%  4.57%  

New York 
City  

1.65%  1.61%  1.56%  

North 
Country  

5.38%  5.50%  5.57%  

Southern 
Tier  

3.58%  3.64%  3.63%  

Western 
New York  

4.41%  4.26%  4.33%  

אין די  
גאנצע 
  סטעיט

2.72%  2.65%  2.67%  

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

   סיטי באריכטעט איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגענד: 



 

 

  

בארא אין  
NYC   

זונטאג,  
סעפטעמבער 

26 ,2021  

מאנטאג,  
סעפטעמבער 

27 ,2021  

דינסטאג,  
סעפטעמבער 

28 ,2021  

Bronx  1.68%  1.61%  1.51%  

Kings  1.88%  1.83%  1.79%  

New York  1.25%  1.24%  1.22%  

Queens  1.71%  1.64%  1.58%  

Richmond  1.88%  1.83%  1.76%  

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די סך   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 5,137נעכטן האבן 

    די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד:  .2,402,256הכל פעלער צו 
   

  נײע פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany  29,026  93  

Allegany  4,130  14  

Broome  22,436  101  

Cattaraugus  6,931  38  

Cayuga  8,097  30  

Chautauqua  11,409  86  

Chemung  9,537  89  

Chenango  4,284  9  

Clinton  5,980  43  

Columbia  4,769  24  

Cortland  4,953  15  

Delaware  3,179  16  

Dutchess  34,235  96  

Erie  100,804  283  

Essex  2,036  8  

Franklin  3,729  24  

Fulton  5,576  57  

Genesee  6,296  40  

Greene  4,078  21  

Hamilton  414  2  

Herkimer  6,152  20  

Jefferson  7,771  64  

Lewis  3,304  10  

Livingston  5,328  12  

Madison  5,596  37  

Monroe  79,539  250  

Montgomery  5,287  34  



 

 

Nassau  208,903  307  

Niagara  22,585  81  

NYC  1,064,822  1,311  

Oneida  26,470  107  

Onondaga  47,374  292  

Ontario  8,741  32  

Orange  55,217  87  

Orleans  3,818  40  

Oswego  10,123  102  

Otsego  4,245  8  

Putnam  11,993  20  

Rensselaer  13,657  53  

Rockland  51,420  78  

Saratoga  18,846  82  

Schenectady  15,623  65  

Schoharie  2,133  11  

Schuyler  1,343  10  

Seneca  2,558  24  

St. Lawrence  9,240  37  

Steuben  8,853  72  

Suffolk  230,952  493  

Sullivan  7,963  27  

Tioga  4,544  23  

Tompkins  6,116  19  

Ulster  16,587  41  

Warren  4,852  37  

Washington  4,120  20  

Wayne  7,219  24  

Westchester  141,628  96  

Wyoming  4,005  21  

Yates  1,430  1  

  
. א  44,510, ברענגנדיג די סך הכל טויטפעלער צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 47נעכטן 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  

Cattaraugus  1  



 

 

Chautauqua  1  

Chemung  1  

Erie  4  

Franklin  1  

Kings  5  

Manhattan  2  

Monroe  1  

Montgomery  1  

Nassau  1  

Oneida  4  

Onondaga  1  

Orange  2  

Oswego  1  

Queens  5  

Richmond  1  

Seneca  1  

Steuben  3  

Suffolk  5  

Wayne  1  

  
אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינאציע ערטער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער אריינצוקומען 

מענטשן וועלכע ווילן ענדערש מאכן אן אּפוינטמענט ביי א   זיך וואקסינירן לויט׳ן סדר וויאזוי מען קומט אן.
 Am I Eligibleטוהן דורך די מאסן וואקסינאציע פלאץ וואס איז אנגעפירט דורך די סטעיט, קענען דאס 

. מענטשן קענען זיך אױך פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט  4829-697-833-1אדער דורכן רופן  עּפ
אפױנטמענט װאו װאקסינען זענען דא צו  דעפארטמענט, אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אן  

צו טרעפן אינפארמאציע איבער װאקסין אפױנטמענטס אין   vaccines.govבאקומען, אדער באזוכן 
    אייער געגנט. 

  
זענען געװארן   18,415ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  24,652נעכנט האבן  

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

  

       

 
מענטשן מיט כאטש אײן  

  װאקסין דאזע
פולשטנדיק װאקסינירטע 

      מענטשן

                         

  ראיאן

אלעס  
  צוזאמען
  סך הכל

װאוקס אין די 
 24לעצטע 

  שעה

אלעס  
  צוזאמען
  סך הכל

װאוקס אין די 
 24לעצטע 

      שעה

                        

Capital 
Region  

748,119  954  687,657  648  
    

                        

Central New 
York  

584,597  563  542,128  363  
    

                        

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


 

 

Finger 
Lakes  

760,752  1,310  706,944  834  
    

                        

Long Island  1,868,788  3,190  1,651,292  2,280                              

Mid-Hudson  1,451,160  2,386  1,286,224  1,835                              

Mohawk 
Valley  

292,292  394  270,344  268  
    

                        

New York 
City  

6,613,719  13,706  5,857,144  10,815  
    

                        

North 
Country  

271,379  258  244,829  238  
    

                        

Southern 
Tier  

389,575  425  359,324  326  
    

                        

Western 
New York  

832,978  1,466  762,051  808  
    

                        

אין די גאנצע  
  סטעיט

13,813,359  24,652  12,367,937  18,415  
    

                        

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

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

דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע די וואקסין אויסטיילונג  שעה; דער  24פארלויף פון 
- אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט

באריכטעטע  -זענען עטוואס אנדערש פון פעדעראלע  CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון 
אדמיניסטרירטע דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע -לכע רעכנט אריין פעדעראל אינפארמאציע, ווע

  דיפערענצן. בײדע ציפערן זענען אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן.
 
###  
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