
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול  10/6/2021  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   67,900
  

  טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן 19-קאוויד 32
    

גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט איבערגעגעבן פאר ניו יארקער די לעצטע נייעס איבער די סטעיט'ס  
   .19-פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד

  
"מיין העכסטע פריאריטעט איז אז יעדער איינער זאל וואקסינירט ווערן, באזונדערס די וועלכע ארבעטן  

ענגען יעדן איינעם וואס דארף צו וואקסינירט ווערן, קענען מיר  אין העלקעיר פלעצער. אויב מיר קענען בר
"מיר האבן שוין געמאכט   .האט גאווערנאר האוקאל געזאגטהאלטן אונזערע ביזנעסער אפן און זיכער", 

געוואלדיגע פארשריט זינט די פאנדעמיע האט זיך אנגעהויבן, און איך טוה ערמוטיגן יעדן איינעם צו מאכן  
אן אּפוינטמענט פאר אייער ערשטע דאזע אויב איר האט עס נאכנישט באקומען, און צו באקומען אייער  

   לטן אונזערע שכנים און פאמיליע זיכער." צווייטע דאזע ווען איר קענט. צוזאמען קענען מיר הא
  

   די היינטיגע דאטע ווערט אונטן געשילדערט אין קורצן: 
  

  195,894 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  5,672 - סך הכל פאזיטיוו •

  2.90% - פראצענט פאזיטיוו •

  2.37% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •

  +(19)  2,250 - פאציענטן האספיטאליזירט •

  329 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •

  +ICU - 524  (5)פאציענטן אין  •

  +(5) 293 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

  +(263) 202,257 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

   32 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

 -  דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •
44,735  

 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 - 56,992סך 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   ,רעכענען אריין די וועלכע שטארבן אין סיי וועלכע ארט, אריינרעכענענדיג שפיטעלער

  נוירסינג היימער, מושב זקנים אנשטאלטן, אינדערהיים, אין האספיס קעיר אדער אין אנדערע פלעצער.

  25,635,101 - געגעבן סך הכל װאקסין דאזעס •

  67,900 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  457,871 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

 יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון   •
- 82.2%  

ולשטענדיג יאר אלט און עלטער װאס זענען פ 18פראצענט ניו יארקער פון   •
  74.2% - װאקסינירט

יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער פון   •
(CDC) - 84.9%  

יאר און העכער וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט  18פראצענט ניו יארקער פון   •
(CDC) - 76.1%  

  69.6% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •

  62.7% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט •

 -( CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •
71.9%  

  64.3%  -( CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) •

  
ערצענט פאזיטיװע טעסט רעזולטאטן באריכטעט אין די לעצטע  טעגיגע דורכשניטליכע פ-7יעדע ראיאן'ס 

  דרײ טעג איז װי פאלגנד׃
  

  ראיאן
,  3זונטאג, אקטאבער 

2021  
,  4מאנטאג, אקטאבער 

2021  
,  5דינסטאג, אקטאבער 

2021  

Capital Region  3.61%  3.56%  3.60%  

Central New 
York  

4.98%  4.86%  5.03%  

Finger Lakes  4.24%  4.17%  4.18%  

Long Island  2.92%  2.82%  2.74%  

Mid-Hudson  2.24%  2.20%  2.23%  

Mohawk Valley  4.80%  5.02%  5.44%  

New York City  1.32%  1.29%  1.30%  

North Country  5.47%  5.26%  5.19%  

Southern Tier  3.23%  3.24%  3.20%  

Western New 
York  

4.11%  4.15%  4.35%  

אין די גאנצע  
  סטעיט

2.37%  2.34%  2.37%  

  
טעגיגע דורכשניטליכע פערצענט פאזיטיװע טעסט רעזולטאטן באריכטעט  -7יעדע ניו יארק סיטי בארא'ס 

  אין די לעצטע דרײ טעג איז װי פאלגנד׃
  



 

 

בארא אין  
NYC   

,  3זונטאג, אקטאבער 
2021  

,  4מאנטאג, אקטאבער 
2021  

,  5דינסטאג, אקטאבער 
2021  

Bronx  1.26%  1.16%  1.19%  

Kings  1.52%  1.51%  1.54%  

New York  1.07%  1.03%  1.02%  

Queens  1.28%  1.25%  1.27%  

Richmond  1.56%  1.54%  1.51%  

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די סך   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 5,672נעכטן האבן 

 א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד׃   .2,433,917הכל פעלער צו 
   

  נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  29,577  102  

Allegany  4,260  20  

Broome  22,994  94  

Cattaraugus  7,147  47  

Cayuga  8,262  31  

Chautauqua  11,805  80  

Chemung  9,949  94  

Chenango  4,401  24  

Clinton  6,255  32  

Columbia  4,847  10  

Cortland  5,088  16  

Delaware  3,311  19  

Dutchess  34,681  90  

Erie  102,566  378  

Essex  2,117  10  

Franklin  3,910  19  

Fulton  5,900  102  

Genesee  6,527  54  

Greene  4,188  17  

Hamilton  422  4  

Herkimer  6,327  37  

Jefferson  8,104  78  

Lewis  3,395  10  

Livingston  5,437  18  

Madison  5,774  28  

Monroe  80,974  216  

Montgomery  5,484  70  

Nassau  210,698  336  

Niagara  23,060  92  



 

 

NYC  1,073,616  1,401  

Oneida  27,221  143  

Onondaga  49,000  349  

Ontario  8,943  33  

Orange  55,944  116  

Orleans  4,002  39  

Oswego  10,565  79  

Otsego  4,354  16  

Putnam  12,141  22  

Rensselaer  14,015  69  

Rockland  51,974  91  

Saratoga  19,289  75  

Schenectady  15,904  78  

Schoharie  2,194  9  

Schuyler  1,396  9  

Seneca  2,627  15  

St. Lawrence  9,543  34  

Steuben  9,264  69  

Suffolk  233,876  514  

Sullivan  8,108  25  

Tioga  4,694  33  

Tompkins  6,239  16  

Ulster  16,817  35  

Warren  5,061  38  

Washington  4,266  25  

Wayne  7,486  50  

Westchester  142,324  124  

Wyoming  4,127  30  

Yates  1,467  7  

  
. א  44,703  , ברענגנדיג די סך הכל טויטפעלער צו19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 32נעכטן זענען 

  געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃
  

  נײע טױטפעלער  קאונטי

Bronx  2  

Broome  1  

Delaware  1  

Erie  3  

Franklin  1  

Kings  3  



 

 

Lewis  1  

Manhattan  1  

Monroe  2  

Nassau  1  

Oneida  1  

Onondaga  2  

Orange  1  

Oswego  1  

Queens  3  

Rockland  2  

Schenectady  1  

Steuben  1  

Suffolk  4  

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

מענטשן װאס װילן דװקא יא מאכן אן אפױנטמענט בײ א   זיך וואקסינירן לויט׳ן סדר וויאזוי מען קומט אן.
אדער   צי בין איך בארעכטיגט עּפסטעיט־אנגעפירטע מאסן װאקסינאציע פלאץ קענען דאס טאן אױף די 

איר קענט זיך אױך פארבינדן מיט אײער ארטיגע העלט דעפארטמענט,  . NYS-4-VAX-1-833דורך רופן  
אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען זענען עװעילעבל, אדער באזוכן 

vaccines.gov .צו טרעפן אינפארמאציע איבער װאקסין אפױנטמענטס נעבן אײך   
  

האבן פארענדיגט   20,472ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  20,829נעכטן האבן 
א געאגראפישע דורכשניט פון ניו יארקער װאס זענען װאקסינירט געװארן לױט  זייער וואקסין סעריע.
  ראיאן איז װי פאלגנד׃

  

  פולשטנדיק װאקסינירטע מענטשן  מענטשן מיט כאטש אײן װאקסין דאזע  

 ראיאן  
אלעס 

 צוזאמען 
  סך הכל

פארמערט אין די לעצטע  
  שעה 24

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

פארמערט אין די לעצטע  
  שעה 24

Capital Region  752,784  777  692,522  724  

Central New 
York  

587,514  460  545,202  501  

Finger Lakes  765,844  792  711,994  994  

Long Island  1,888,510  3,757  1,672,464  3,238  

Mid-Hudson  1,464,422  2,516  1,299,629  2,169  

Mohawk Valley  294,114  374  272,340  354  

New York City  6,698,411  10,157  5,944,167  10,659  

North Country  272,879  223  246,660  243  

Southern Tier  391,883  402  361,876  423  

Western New 
York  

840,144  1,371  768,171  1,167  

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


 

 

אין די גאנצע  
  סטעיט

13,956,505  20,829  12,515,025  20,472  

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

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

שבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע די וואקסין אויסטיילונג  שעה; דער דע 24פון  
-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  -ע רעכנט אריין פעדעראלאינפארמאציע, וועלכ

  דיפערענצן. בײדע ציפערן זענען אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן.
  

###  

  
  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

 press.office@exec.ny.gov 518.474.8418 |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער |  
 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
http://www.governor.ny.gov/
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