
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול  10/4/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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   42,162

  
   טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן 19-קאוויד 24

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

   .19-פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
  

"מיר האבן געמאכט גרויסע פארשריט מיטן ברענגען ניו יארקער צו וואקסינירט ווערן, אבער עס איז  
"געדענקט צו וואשן  האט גאווערנאר האוקאל געזאגט. וויכטיג אז מיר זאלן בלייבן ווייטער פארזיכטיג", 

זיכערט. און  אייערע הענט און צו אנטוהן א מאסקע כדי צו האלטן זיך און אייערע באליבטע פאר
מאכט זיכער אז איר און אייער פאמיליע ווערן וואקסינירט ווי שנעלער מעגליך,  –מערסטנס וויכטיג 

 וויבאלד וואקסינען זענען אונזער בעסטע וואפן קעגן די פאנדעמיע." 
  

  די היינטיגע דאטע ווערט אונטן געשילדערט אין קורצן: 
 
  122,193 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט    ·
 2,896 - סך הכל פאזיטיוו     ·
  2.37% - פראצענט פאזיטיוו     ·
 2.37% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7     ·
 +( 57) 2,208 - פאציענט האספיטאליזאציעס    ·
 245 - נײע פאציענטן אין שפיטאל     ·
 +ICU - 529 (4  )פאציענטן אין     ·
 +( 15) 300 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין     ·
 +( 197) 201,807 -סך הכל באפרייטע פאציענטן      ·
   24 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך      ·
 44,665 - 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  
 קנים אנשטאלטן. מושב ז

 CDC - 56,917סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די      ·
און דורך   NYS DOHטויט סערטיפיקאט ציפערן וועלכע ווערן באריכטעט דורך די  19-די טעגליכע קאוויד

NYC  צו דיCDC  שפיטעלער,  רעכענען אריין די וועלכע שטארבן אין סיי וועלכע ארט, אריינרעכענענדיג
 נוירסינג היימער, מושב זקנים אנשטאלטן, אינדערהיים, אין האספיס קעיר אדער אין אנדערע פלעצער. 

 25,520,746 - סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן     ·



 

 

 42,162 - שעה 24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע      ·
 453,511  - טעג 7ין די לעצטע סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן א     ·
  82.0% - יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון      ·
 74.0% - יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון      ·
  - (CDCיאר און עלטער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער פון      ·

84.7% 
  -( CDC) יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון      ·

75.9% 
 69.5%  - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע     ·
   62.5% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט     ·
   71.8% - (CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע     ·
 64.1% - (CDC) צענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירטפרא     ·

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

   איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגנד:

  ראיאן
פרייטאג, אקטאבער 

1 ,2021  
שבת, אקטאבער 

2 ,2021  
זונטאג, אקטאבער 

3 ,2021  

Capital 
Region  

3.66%  3.69%  3.61%  

Central New 
York  

5.18%  5.19%  4.98%  

Finger Lakes  4.37%  4.39%  4.24%  

Long Island  2.99%  2.97%  2.92%  

Mid-Hudson  2.37%  2.34%  2.24%  

Mohawk 
Valley  

4.98%  4.94%  4.80%  

New York City  1.37%  1.34%  1.32%  

North Country  5.59%  5.56%  5.47%  

Southern Tier  3.40%  3.30%  3.23%  

Western New 
York  

4.33%  4.31%  4.11%  

אין די גאנצע  
  סטעיט

2.45%  2.44%  2.37%  

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

   סיטי באריכטעט איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגענד:
  

  באראו
,  1פרייטאג, אקטאבער 

2021  
,  2שבת, אקטאבער 

2021  
,  3זונטאג, אקטאבער 

2021  

Bronx  1.32%  1.31%  1.26%  

Kings  1.53%  1.49%  1.52%  

New York  1.08%  1.05%  1.07%  

Queens  1.41%  1.34%  1.28%  

Richmond  1.60%  1.69%  1.56%  



 

 

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די סך   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 2,896נעכטן האבן 

    די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד: .2,424,368הכל פעלער צו 
   

  קאונטי
סך הכל 
  פאזיטיוו

נײע  
  פאזיטיוו

Albany  29,409  31  

Allegany  4,228  11  

Broome  22,847  67  

Cattaraugus  7,074  18  

Cayuga  8,207  8  

Chautauqua  11,678  19  

Chemung  9,824  36  

Chenango  4,368  9  

Clinton  6,193  30  

Columbia  4,828  6  

Cortland  5,054  13  

Delaware  3,273  9  

Dutchess  34,557  38  

Erie  101,993  158  

Essex  2,099  11  

Franklin  3,863  24  

Fulton  5,767  19  

Genesee  6,448  17  

Greene  4,152  9  

Hamilton  415  0  

Herkimer  6,265  9  

Jefferson  7,967  20  

Lewis  3,372  3  

Livingston  5,407  5  

Madison  5,728  13  

Monroe  80,574  135  

Montgomery  5,388  8  

Nassau  210,154  167  

Niagara  22,914  38  

NYC  1,071,062  1062  

Oneida  26,983  44  

Onondaga  48,488  79  

Ontario  8,885  14  

Orange  55,729  70  

Orleans  3,949  12  

Oswego  10,438  40  

Otsego  4,319  9  



 

 

Putnam  12,103  13  

Rensselaer  13,903  24  

Rockland  51,780  51  

Saratoga  19,165  51  

Schenectady  15,794  12  

Schoharie  2,182  1  

Schuyler  1,376  2  

Seneca  2,604  6  

St. 
Lawrence  

9,487  31  

Steuben  9,145  35  

Suffolk  233,008  220  

Sullivan  8,065  15  

Tioga  4,647  10  

Tompkins  6,202  5  

Ulster  16,753  16  

Warren  4,967  14  

Washington  4,215  6  

Wayne  7,418  33  

Westchester  142,111  81  

Wyoming  4,085  6  

Yates  1,459  3  

  
. א  44,665, ברענגנדיג די סך הכל טויטפעלער צו  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 24נעכטן זענען 

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

טויטפעלער לויט די קאונטי פון 
  וואוינונג

  נײע טױטפעלער  קאונטי

Bronx  1  

Cortland  1  

Erie  1  

Kings  2  

Monroe  3  

Niagara  1  

Queens  7  

Rensselaer  2  

Schenectady  2  

Suffolk  2  

Wayne  1  

Westchester  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 אייער  vaccines.gov באקומען, אדער באזוכן
    געגנט.

  
זענען געװארן   15,612ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  12,520נעכטן 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

פארמערט אין די  
  שעה 24לעצטע 

אלעס 
  צוזאמען 
  סך הכל

פארמערט אין די  
    שעה 24לעצטע 

Capital 
Region  

751,513  382  691,337  404  
  

Central New 
York  

586,763  272  544,433  257  
  

Finger Lakes  764,647  365  710,589  409    

Long Island  1,882,675  1,539  1,667,198  2,316    

Mid-Hudson  1,460,458  837  1,296,039  1,228    

Mohawk 
Valley  

293,547  133  271,716  149  
  

New York City  6,680,227  8,168  5,923,996  10,012    

North Country  272,456  131  246,197  150    

Southern Tier  391,278  175  361,205  202    

Western New 
York  

838,312  518  766,507  485  
  

אין די גאנצע  
  סטעיט

13,921,876  12,520  12,479,217  15,612  
  

  
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. דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אװ אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס 

איז אביסל אנדערש פון פעדעראל־באריכטעטע דעיטא,  CIRאון  NYSIISבאריכטעטע דעיטא פון -העלט
װאס שליסט אײן פעדעראל־געגעבענע דאזעס און אנדערע קלײנע אונטערשײדן. בײדע ציפערן זענען  

  אױבן. אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע
 
###  
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 זיך ארויסשרייבן 
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