
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/19/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

דאטע צענטער וועבזייטל צו פארברייטערן צוטריט,  19-גאווערנער האקול אנאנסירט נייע קאוויד
   צענטראליזירן אינפארמאציע און פארבעסערן די באניצער עקספיריענס

  
  דאטע צוטריט בלאט 19-אווידאפפערט איינציגע ק נייע וועבזייטל

  
וויי׳ צו ערלויבן באניצער צו האבן צוטריט צו  -פארברייטערט די דאטע פארהאן אויף ׳העלט דעטע ען 

 געזונטהייט אינפארמאציע אין דַאונלָאד׳בארע פארמאטן ווי למשל עקסעל
  

    
פאר ניו   נייע צענטראליזירטע וועבזייטלגאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דאס אנהויבן א 

רן ארגאניזי-דאטע. דער וועבזייטל רעכנט אריין נייע דאטע ווי אויך אלס א ווידער 19-יארק סטעיט קאוויד
ארויסגעגעבענע דאטע צו גרינגער מאכן פאר׳ן פובליק צו האבן צוטריט, לייענען, און -פון פריער

 וויי׳.  - דאטע איצט צו באקומען אויף ׳העלט דעטע ען 19-פארשטיין. אין צוגאב ווערט מער קאוויד
    
גרינגער צו האבן   צו דעם פובליק און מאכט עקזיסטירנדע דאטע 19-צושטעלן נייע דאטע וועגן קאוויד"

האט גאווערנער   "צוטריט און פארשטיין איז ווידער נאך א טריט מיר נעמען צו מער דורכזעהעדיגקייט,
מיר וועלן ווייטער טוהן אלץ וואס מעגליך מיטצוטיילן די לעצטע אינפארמאציע מיט ניו  " האקול געזאגט.

    "דעמיע.יארקערס, איבערהויפט אין לויף פון דער פרעצעדענטלאזע פאנ
    

  19-ּפעידזש פאר קאוויד-דער נייער וועבזייטל צייכנט אפ דאס שאפן פון אן איינציגע לענדינג
דעשּבָאורדס וואס איז גרינג צוצוקומען, ווי איידער דארפן נאוויגירן צו באזונדערע דעשּבָאורדס אויף  

ויפט דאטע בלעטער  ה 16בלאט פארבינדט צו -באזונדערע פלאטפארמעס. די נייע דאטע היים
ארגאניזירט אין פינף הויפט קאטעגאריעס. אין צוגאב האט דער העלט דעפארטמענט פארבעסערט  

עטליכע דעשּבָאורדס וועלכע זענען געשאפן געווארן אין אנהייב פון דער פאנדעמיע צוצושטעלן  
    צו איצטיגע געברויכן.אינפארמאציע אויף אן אופן וואס איז גרינגער צו פארשטיין און מער רעלעוואנט 

    
   קיצור פון דעשּבָאורד ָאּפדעיטס

  
 טעסטינג דעשּבָאורד:   19-אויף דעם נייעם קאוויד

טאגיגע  - 7,  — דער מאפע פון סך הכל קעיסעס איז ערזעצט געווארן דורך צוויי נייע אפציעס  •
טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיווע  -7טויזנט, און  100דורכשניט פון פעלער ּפער  

טעסטס. דאס פארגרעסערט די אינפארמאציע לויט ווי עס פאסט און מאכט עס גרינגער צו  
. דער צאל פאר׳ן קאונטי סך הכל פון אלע טעסטס צוזאמען איז פארגלייכן קאונטיס

איבערגעצויגן געווארן און קען איצט געפונען ווערן ווען מען דרוקט אויף א ספעציפישע קאונטי 
ארגאניזירט געווארן צו לייגן לעצטערע  - פאר מער פרטים. אנדערע אינפארמאציע איז ווידער

 עפלעך זענען צוגעלייגט געווארן פאר מער קלארקייט.  דאטע בעפאר די סך הכל דאטע, און ק 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-data-new-york
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-data-new-york


  

פאזיטיווע  "אינפארמאציע איז איצט צו באקומען אויף דער מאפע און די  "טעיבעל בליק"דער  •
כָאטש דער קאונטי׳ס סך הכל   בלאט.  "טעסטס אין לויף פון די צייט, לויט׳ן ראיאן און קאונטי 

מען עס נאך אלץ באקומען דורך אויסרעכענען די סך  פאזיטיווע ראטע איז אוועקגענומען, קען  
    הכל פאזיטיוו, צוטיילט דורך די סך הכל גע׳טעסט, וואס איז צו געפונען אין דער מאפע בליק.

  

פאזיטיווע טעסטס אין לויף פון די צייט,  "די טעגליכע ׳טרענדס׳ גרעף איז איצט צו געפונען אין די  •
פראצענט פאזיטיווע רעזולטאטן לויט די "ָאורד. אין צוגאב, דער דעשּב "לויט׳ן ראיאן און קאונטי

דעשּבָאורד זענען   "פראצענט פאזיטיווע רעזולטאטן לויט׳ן ראיאן"דעשּבָאורד און  "קאונטי
קאמבינירט געווארן אין איין דעשּבָאורד וואס ווייזט די אינפארמאציע סיי לויט׳ן ראיאן און סיי  

יטעטן פריער באהאפטן דורך דער קנעפל אויף די אונטערשטע טייל  די פאטאל לויט׳ן קאונטי.
דעשּבָאורד ווערן איצט אויסגערעכענט אויף זייער אייגענע   19-אויף רעכטס אויף דער קאוויד

 בלאט.  

    

אויף די פאטאליטעטן בלאט, די זעלבע דאטע וואס איז פריער געווען צו געפונען איז איצט   •
אין צוגאב זענען די נורסינג האום  . פאר פארבעסערטע לייענבארקייטפארשפרייט אויפ׳ן בלאט 

׳ס איצט צוזאמגענומען אויף איין פלאץ אונטער  PDFאון עדאלט קעיר פאסיליטי פאטאליטעט 
 טערמיניגע פאטאליטעטן טייל.  -לאנג

  
ד עס איז געבויט וויבאלאוועקגענומען ׳פריצייטיגע ווארענונג אויפזיכט דעשּבָאורד׳ איז   19-די קאוויד

געווארן צו שטיצן ראיאנישע איבערעפענען מעטריקס וואס זענען מער נישט רעלעוואנט. קעיסעס ּפער  
טעסטינג דעשּבָאורד, און דייטליכע האספיטאליזאציע   19-טויזנט איז צו געפונען אויף דער קאוויד 100

 וויי׳. -אינפארמאציע איז איצט צו באקומען אויף ׳העלט דעטע ען
  

   קיצור פון דאטעסעט ָאּפדעיטס
  

וויי׳, א פובליק -אין צוגאב צו די דעשּבָאורדס זענען נאך דַאטעסעטס צו געפונען ׳העלט דעטע ען 
דאטעבעיס וואס ערמעגליכט פאר באניצער צו האבן צוטריט צו געזונטהייט אינפארמאציע אין מערערע  

-עלבסטוויי׳ רעכנט איצט אריין נאך ז -דאונלאד׳בארע פארמאטן ווי למשל עקסעל. ׳העלט דעטע ען
קַארד, נורסינג האום און ׳עדָאלט קעיר׳ איינריכטונג  - סקול רעּפָארט  19-באריכטעטע דאטע פון די קאוויד

דאטע, און שפיטאל ארייננעמען לויט דזשענדער און זיפ קאוד, ווי אויך שפיטאל קאפאציטעט און שטאב  
 וואקסינאציע ציפערן.  

    
    וויי׳:-עלט דעטע עןפולע ליסטע פון צוגעלייגטע פרטים פון ׳ה

סקולס: אלע פיר דַאטעסעטס רעכענען אריין די צאל פאזיטיווע סטודענטן, לערער, און שטאב       ·
מיטגלידער באריכטעט יעדן טאג דורך יעדע סקול און די צאל סקרינינג און דיאגנאז טעסטס  

      דורכגעפירט ביי יעדן סקול.
o  קַארד -רעּפָארט 19-טע סקול קאווידבריי- ניו יארק סטעיט סטעיטBOCES   ;דאטע

2021-2022   



o  קַארד פריוואטע סקול דאטע;  -רעּפָארט 19-ברייטע סקול קאוויד- ניו יארק סטעיט סטעיט
2021-2022   

o  קַארד טשַארטער סקול דאטע;  -רעּפָארט 19-ברייטע סקול קאוויד- ניו יארק סטעיט סטעיט
2021-2022   

o   קַארד פובליק סקול דאטע;  -רעּפָארט 19-ברייטע סקול קאוויד- יארק סטעיט סטעיטניו
2021-2022   

און זיך   19-׳ס: די סך הכל צאל נורסינג האום באשטעטיגטע קאווידACFנורסינג האומס /       ·
פאטאליטעטן פארהאן אינאיינעם מיט די צאל באשטעטיגטע   19-פארגעשטעלטע קאוויד

וואס איז  PDFדי זעלבע ווי די נורסינג האום  —ינריכטונג פאטאליטעטן צו געפונען אי-אויסער׳ן
  צוגעשטעלט געווארן אויף דעם פובליק וועבזייטל

o  נורסינג האום און ׳עדָאלט קעיר׳ פאסיליטי  19-ברייטע קאוויד- ניו יארק סטעיט סטעיט
   פאטאליטעטן.

הכל טעגליכע צאל ערשטע וואקסין דאזעס און וואקסין סעריעס וואקסין פארענדיגונג: די סך       ·
 פארענדיגט צוגעשטעלט לויט׳ן קאונטי 

o  וואקסינאציע דאטע לויט׳ן קאונטי 19-ברייטע קָאוויד- ניו יארק סטעיט סטעיט  
     שפיטעלער:      ·

o   ( שפיטאל עלעקטראנישע אפרוף דאטע סיסטעםHERDSשפיטאל סורוועי ק )19-אוויד 
   איבער׳ן גאנצן סטעיט לויט׳ן טאג — אריינגענומענע פאציענטן לויט די דזשענדער 

o   ( שפיטאל עלעקטראנישע אפרוף דאטע סיסטעםHERDSשפיטאל סורוועי קאוויד )-19 
   איבער׳ן גאנצן סטעיט לויט׳ן טאג —אריינגענומענע פאציענטן לויט די זיפ קאוד 

o  שפיטאל עלעקטראניש ( ע אפרוף דאטע סיסטעםHERDSשפיטאל סורוועי קאוויד )-19 
  3/26/2020טעגליך דורך איינריכטונג זינט  —האספיטאליזאציעס און בעטן

פאציענטן איצט האספיטאליזירט, ניי אריינגענומען, פאזיטיוו נאכ׳ן ארייננעמען,   §
און אינטובאטירט, אפגעלאפן, סך   ICU, אין ICUדיסטשַארדזש׳ד, איצט אין 

 הכל ארויסגעלאזט, סך הכל פאטאליטעטן 
סערווירטע בעטן / בעטן פארהאן / בעטן פארנומען, סך הכל  -סך הכל שטאב §

 בעטן / בעטן פארהאן / בעטן אקופירט  ICUסערווירטע -שטאב
סך הכל צאל ניי אריינגענומען באריכטעט און איצטיגע איינטריטן לויט די עלטער   §

    גרופע
o   טע, צאל טיילווייז אדער  סך הכל צאל באשעפטיג —שפיטאל שטאב וואקסינירט

 פולשטענדיג וואקסינירט  
  

 ### 
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