
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/12/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

 שעה   24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  40,233
    

 טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט   19-קאוויד  35
       

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

  
ויסזעהן  מיליאנען ניו יארקער זענען שוין וואקסינירט געווארן און דאס לעבן קערט זיך ווידער אום צו אן א"

דראעט נאך אלץ אונזערע קאמיוניטיס און אויף ניו יארקער   19-פון נארמאלקייט, אבער קאוויד
מיר דארפן העכערן די וואקסינאציע " האט גאווערנער האקול געזאגט. " איינוואוינער יעדן איינציגן טאג,

ראטע נאך ווייטער צו סוקסעספול באשיצן אונזערע שכנים און באליבטע פון דעם וויירוס און לייגן דער  
וויּו מירָאר. זיך וואקסינירן איז זיכער, אומזיסט, און ווירקזאם, איז דערפאר  -פאנדעמיע אין דעם ריער 

 "ען זייער איינשפריץ זאפארט.דערמוטיג איך יעדן איינעם צו באקומ
    

 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  
  

   111,564 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  3,376 -  סך הכל פאזיטיוו  •

  3.03% - פראצענט פאזיטיוו  •

  2.52% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו -7 •

   (50)+ 2,148 - פאציענט האספיטאליזאציעס  •

  221 -  נייע פאציענטן אריינגענומען •

   ICU – 467 +(1)פאציענטן אין  •

   (3) 259 – מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •

  (167)+ 203,812  -  סך הכל ארויסגעלאזט •

  HERDS  - 35נייע טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך  •

  HERDS - 44,939סך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך  •

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.  

   57,151 -  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

 היימען, ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען, אינדערהיים, אין האספיס, און אנדערע ערטער.   נורסינג

   25,968,644 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט •

  40,233 –  שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  •

   401,443 – טעג  7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע  •

   82.7% – יאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18פראצענט ניו יארקער  •

  74.8% –  יאר און העכער גענצליך וואקסינירט  18פראצענט ניו יארקער  •

  - (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )  18פראצענט ניו יארקער  •
85.1%  

  76.3% – (CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט )   18פראצענט ניו יארקער  •

  70.1% – פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע  •

  63.2% – פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט •

  72.2% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע ) •

  64.5% – (CDCקער גענצליך וואקסינירט )פראצענט ניו יאר  •

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

 טעג לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד:  
  

 ראיאן  
,  9שבת, אקטאבער 

2021  
,  10זונטאג, אקטאבער 

2021  
,  11מאנטאג, אקטאבער 

2021  

Capital Region   3.58%  3.66%  3.65%  

Central New York  5.14%  5.29%  5.40%  

Finger Lakes  4.31%  4.50%  4.61%  

Long Island  2.74%  2.71%  2.77%  

Mid-Hudson  2.44%  2.49%  2.50%  

Mohawk Valley   5.09%  5.44%  5.39%  

New York City  1.39%  1.33%  1.34%  

North Country   5.43%  5.45%  5.58%  

Southern Tier  3.54%  3.70%  3.83%  

Western New 
York  

4.49%  4.66%  4.69%  

לענגאויס דעם 
 סטעיט  

2.49%  2.50%  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  

,  9שבת, אקטאבער 
2021  

,  10זונטאג, אקטאבער 
2021  

,  11מאנטאג, אקטאבער 
2021  

Bronx  1.16%  1.16%  1.20%  

Kings   1.81%  1.70%  1.70%  



New York  1.01%  0.96%  0.96%  

Queens  1.32%  1.27%  1.30%  

Richmond   1.46%  1.50%  1.51%  

    
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג דעם   19- ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 3,376נעכטן האבן 
 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,460,907סך הכל צו 

     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

Albany  30,035  42  

Allegany   4,422  19  

Broome  23,543  71  

Cattaraugus  7,327  11  

Cayuga   8,423  13  

Chautauqua  12,087  18  

Chemung   10,367  35  

Chenango   4,516  16  

Clinton  6,480  25  

Columbia  4,909  8  

Cortland  5,185  12  

Delaware  3,417  10  

Dutchess  35,094  61  

Erie  104,039  158  

Essex  2,169  7  

Franklin   4,066  13  

Fulton  6,080  15  

Genesee  6,728  14  

Greene  4,268  5  

Hamilton   427  1  

Herkimer  6,501  24  

Jefferson   8,395  30  

Lewis   3,464  11  

Livingston  5,550  15  

Madison  5,922  13  

Monroe  82,258  167  

Montgomery  5,682  17  

Nassau   212,296  234  

Niagara  23,424  34  

NYC   1,080,844  1,028  

Oneida  27,837  63  

Onondaga   50,231  94  

Ontario   9,080  16  



Orange  56,557  68  

Orleans  4,148  4  

Oswego  11,035  44  

Otsego   4,434  9  

Putnam  12,290  15  

Rensselaer  14,358  34  

Rockland  52,466  54  

Saratoga  19,655  39  

Schenectady  16,204  33  

Schoharie  2,231  2  

Schuyler   1,443  3  

Seneca   2,675  5  

St. Lawrence  9,971  38  

Steuben   9,625  32  

Suffolk  236,248  415  

Sullivan   8,241  20  

Tioga   4,845  11  

Tompkins  6,348  5  

Ulster  17,005  31  

Warren   5,205  29  

Washington  4,383  27  

Wayne  7,776  44  

Westchester   142,926  90  

Wyoming  4,252  12  

Yates  1,520  12  

    
. א  44,939, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 35נעכטן זענען  

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 
  

 נייע טויטפעלער  קאונטי  

Albany  1  

Bronx  1  

Broome  1  

Chautauqua  1  

Clinton  1  

Erie  3  

Kings   2  

Madison  1  

Manhattan  3  

Monroe  2  

Niagara  1  



Oneida  1  

Onondaga   2  

Orange  2  

Queens  3  

Rensselaer  1  

Richmond   3  

Rockland  1  

Seneca   1  

Steuben   2  

Suffolk  2  

    
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.
,  ׳בין איך בארעכטיגט׳ עפאנגעפירטע 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 
עס זענען דא צו  דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אפוינטמענטס דארט וואו 

פאר מער אינפארמאציע איבער וואקסין  vaccines.govבאקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי  
 אפוינטמענטס אין זייער געגנט.  

  
האבן פארענדיגט   12,936ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  11,427נעכטן 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  
שן וואס זענען שוין פולשטענדיג מענט

 וואקסינירט  

 ראיאן  
אלעס  

 צוזאמען  
 סך הכל  

פארמערט אין די  
 שעה   24לעצטע 

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

פארמערט אין די  
 שעה   24לעצטע 

Capital 
Region  

755,759  464  695,413  441  

Central New 
York  

589,490  232  547,406  314  

Finger Lakes  769,153  515  715,931  565  

Long Island  1,901,112  2,654  1,688,327  2,370  

Mid-Hudson  1,472,840  1,761  1,309,013  1,506  

Mohawk 
Valley  

295,522  180  273,770  217  

New York City  6,756,509  4,574  6,012,548  6,287  

North Country   274,015  185  248,158  198  

Southern Tier  393,361  206  363,630  239  

Western New 
York  

844,529  656  773,608  799  

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


לענגאויס דעם  
 סטעיט 

14,052,290  11,427  12,627,804  12,936  

    
איז פאראן פאר יעדן ניו יארקער צו זען די נייסטע   וואקסין נאכשפיר דעשבאורד 19-קאווידדער 

וואקסין. דער ניו יארק סטעיט העלט  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 
נייסטע די וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. ניו יארק סטעיט  

זענען עטוואס אנדערש פון   CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון - דעפארטמענט אוו העלט
אדמיניסטרירטע דאזעס און  - ארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראלבאריכטעטע אינפ-פעדעראלע 

 אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.  
    

 ### 
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