
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/1/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
  
  
  

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

     שעה 24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  48,015
    

     טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט   19-קאוויד  37
    

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

    
האט גאווערנער   "ניו יארקער זעצן פאר ווייטער צו מאכן פארשריטן אין דעם קאמף קעגן קאוויד,"

טראצדעם וואס די ריכטונג איז פאזיטיוו, איז דאך וויכטיג מיר זאלן בלייבן פארזיכטיג "האקול געזאגט. 
און טוהן אונזער טייל אפצושטעלן דער פאנדעמיע. וואשט אייערע הענט, טראגט א מאסקע, און ווערט 

   "עס איז זייער פשוט. —וואקסינירט 
    

 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  
 
  220,916 -  טעסט רעזולטאטן באריכטעט         ·
   5,187 -  סך הכל פאזיטיוו         ·
   2.35% - פראצענט פאזיטיוו          ·
   2.52% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7         ·
 ( 101-)  2,169 - פאציענט האספיטאליזאציעס          ·
   251 -  ענומען נייע פאציענטן אריינג         ·
 ICU – 520 (-10  )פאציענטן אין           ·
 (  3)+ 295 – מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין           ·
 (  308)+ 201,079 -  סך הכל ארויסגעלאזט         ·
   HERDS - 37נייע טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך          ·
  HERDS - 44,587פעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך סך הכל טויט         ·

דאטע קוואל וועלכס טוט   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.  
  56,758 -  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.  
  25,279,437  – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט         ·



  48,015 – שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע          ·
  378,747 – טעג 7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע          ·
   81.7% – יגסטנס איין וואקסין דאזעיאר און העכער מיט וויינ 18פראצענט ניו יארקער          ·
   73.6% – יאר און העכער גענצליך וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער          ·
  - (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער          ·

84.2%  
   75.5% – (CDCוואקסינירט ) יאר און העכער גענצליך 18פראצענט ניו יארקער          ·
   69.1% – פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע          ·
   62.1% –  פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט         ·
   71.4% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע )         ·
  63.8% – (CDCגענצליך וואקסינירט )  פראצענט ניו יארקער         ·

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

     טעג לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד: 

 ראיאן  
דינסטאג,  

,  28סעפטעמבער 
2021  

מיטוואך,  
,  29סעפטעמבער 

2021  

דאנערשטאג,  
,  30סעפטעמבער 

2021  

Capital 
Region  

3.72%  3.74%  3.74%  

Central 
New York  

5.08%  5.15%  5.20%  

Finger 
Lakes  

4.48%  4.41%  4.38%  

Long 
Island  

3.30%  3.18%  3.09%  

Mid-
Hudson   

2.72%  2.62%  2.46%  

Mohawk 
Valley  

4.57%  4.66%  4.72%  

New York 
City  

1.56%  1.47%  1.42%  

North 
Country  

5.57%  5.37%  5.62%  

Southern 
Tier  

3.63%  3.59%  3.45%  

Western 
New York  

4.33%  4.41%  4.32%  

לענגאויס  
 דעם סטעיט  

2.67%  2.58%  2.52%  

    
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  

דינסטאג,  
סעפטעמבער 

28 ,2021  

מיטוואך,  
סעפטעמבער 

29 ,2021  

דאנערשטאג,  
סעפטעמבער 

30 ,2021  

Bronx  1.51%  1.42%  1.39%  

Kings   1.79%  1.66%  1.58%  

New York  1.22%  1.16%  1.12%  

Queens  1.58%  1.49%  1.45%  

Richmond   1.76%  1.69%  1.65%  

    
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19- ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 5,187נעכטן האבן 

     די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .2,412,187דעם סך הכל צו 
     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

Albany  29,190  98  

Allegany   4,168  16  

Broome  22,611  94  

Cattaraugus  7,000  39  

Cayuga   8,157  39  

Chautauqua  11,545  88  

Chemung   9,643  53  

Chenango   4,326  20  

Clinton  6,071  46  

Columbia  4,797  17  

Cortland  5,000  25  

Delaware  3,207  11  

Dutchess  34,386  57  

Erie  101,292  285  

Essex  2,061  17  

Franklin   3,794  46  

Fulton  5,681  62  

Genesee  6,369  46  

Greene  4,115  26  

Hamilton   414  0  

Herkimer  6,203  26  

Jefferson   7,860  57  

Lewis   3,331  19  

Livingston  5,369  16  

Madison  5,665  34  

Monroe  80,017  259  

Montgomery  5,349  36  



Nassau   209,487  272  

Niagara  22,731  92  

NYC   1,067,447  1,259  

Oneida  26,723  152  

Onondaga   47,924  354  

Ontario   8,814  47  

Orange  55,454  109  

Orleans  3,884  39  

Oswego  10,256  81  

Otsego   4,270  11  

Putnam  12,050  28  

Rensselaer  13,771  63  

Rockland  51,560  96  

Saratoga  19,007  77  

Schenectady  15,713  57  

Schoharie  2,155  10  

Schuyler   1,361  10  

Seneca   2,580  11  

St. Lawrence  9,346  50  

Steuben   8,979  50  

Suffolk  231,905  442  

Sullivan   8,010  17  

Tioga   4,592  21  

Tompkins  6,151  15  

Ulster  16,670  39  

Warren   4,909  38  

Washington  4,180  31  

Wayne  7,305  45  

Westchester   141,844  113  

Wyoming  4,044  20  

Yates  1,444  6  

  5,187  2,412,187 סך הכל  

  
 

 . 44,587, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 37נעכטן זענען  
    א געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 

  
    

 נייע טויטפעלער  קאונטי  



Albany  1  

Bronx  2  

Broome  1  

Clinton  1  

Dutchess  1  

Erie  2  

Kings   2  

Manhattan  1  

Monroe  1  

Nassau   2  

Oneida  2  

Onondaga   3  

Orange  1  

Oswego  1  

Queens  7  

Rensselaer  1  

Richmond   2  

Suffolk  3  

Westchester   3  

    
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   17,073ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  16,765נעכטן 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  

 שעה  24געהויבן איבער די לעצטע  סך הכל 
 אלעס צוזאמען  

 סך הכל 
געהויבן איבער די  

 שעה   24לעצטע 

Capital Region   749,099  528  688,790  556  

Central New York  585,337  446  542,842  448  

Finger Lakes  762,159  756  707,941  507  

Long Island  1,871,849  1,595  1,654,682  1,681  

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


Mid-Hudson  1,453,755  1,465  1,289,002  1,563  

Mohawk Valley   292,715  207  270,776  212  

New York City  6,639,183  10,868  5,880,957  11,118  

North Country   271,880  281  245,304  257  

Southern Tier  389,963  190  359,834  280  

Western New York  834,276  429  763,112  451  

  17,073  12,403,240  16,765  13,850,216 לענגאויס דעם סטעיט  

  
    

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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