
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/21/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

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

      שעה 24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע  96,564
     

      טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט   19-קאוויד  31
     

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

  

דענענטערנדע קעלטערע חדשים און הָאלידעי רייזע סעזאן, ווייסן מיר וויאזוי אפצוהאלטן  -מיט די גיך"
האט גאווערנער האקול   "דער פארשפרייטונג פון דער טויטליכער וויירוס אין אונזערע קאמיוניטיס,

ט צוצולייגן נאך  באקומט דעם וואקסין אויב איר האט עס נאכנישט, באקומט דעם ּבוסטער שא  " געזאגט.
א שיכט פון באשיצונג, וועט גע׳טעסט בעפאר זיך צוזאמען קומען מיט אנדערע, און בלייבט אינדערהיים 

   "אויב איר שפירט זיך קראנק. דאס איז נישט קיין צייט זיך נאכצולאזן פון דער וואך.

 
    קורצן: אין געגעבן  אונטן  ווערן דעטאלן היינטיגע די

   191,142 -  טעסט רעזולטאטן באריכטעט         · •

   6,857 -  סך הכל פאזיטיוו         · •

    3.59% - פראצענט פאזיטיוו          · •

   3.77% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7         · •

  (43)+   2,292 - פאציענט האספיטאליזאציעס          · •

   334 -  נייע פאציענטן אריינגענומען          · •

  ICU – 453 (-2)פאציענטן אין           · •

   (7-) 227 – מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין           · •

  (298)+ 213,162 -  סך הכל ארויסגעלאזט         · •

  HERDS  - 31נייע טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך  •

 - HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך          · •
46,221   

 
  וועלכס קוואל דאטע DOH NYS א  איז  סיסטעם  דאטע  אפרוף עלעקטראנישע געזונטהייט דער
  שפיטעלער, דורך בלויז  באריכטעט ווי דאטע טויטפאל טעגליכע קאנפירמירטע איינזאמלען טוט

  איינריכטונגען.  קעיר ערוואקסענע און היימען, נורסינג

  58,789 - (CDCסך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און צוזאמגעשטעלט דורך דער )         · •
 

NYS  דורך באריכטער דאטע סערטיפיקאט טויט פראוויזארישער  91-קאוויד טעגליכער דער



DOH און NYC ארט,  וועלכן סיי אין  שטארן וועלכע די אריין רעכנט סי-די-סי דער צו  
 אין  אינדערהיים,  איינריכטונגען, קעיר ערוואקסענע היימען, נורסינג שפיטעלער, אריינגערעכנט

  ערטער. אנדערע  און האספיס,

  29,087,332  – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט         · •

   96,564 – שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע          · •

   694,322 – טעג 7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע          · •

  – מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע יאר און העכער 18פראצענט ניו יארקער          · •
85.3%    

   78.0% – יאר און העכער גענצליך וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער          · •

 (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער          · •
- 89.8%  

    80.2% – (CDCעכער גענצליך וואקסינירט )יאר און ה  18פראצענט ניו יארקער          · •

    73.4% – פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע          · •

   66.0% –  פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט         · •

    76.9% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע )         · •

  68.0% – (CDCפראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט )          · •

  
 ווי איז   באפעלקערונג  דעם פון טויזנט 100 ּפער קעיסעס פון דורכשניט  טאגיגע -7 ראיאן׳ס יעדע  א

   פאלגנד
  

  11/20/2021  11/13/2021  11/6/2021 ראיאן   

Region Capital   33.08  44.43  55.34  

York New Central  36.73  43.14  51.80  

Lakes Finger  43.84  57.03  65.59  

Island Long  17.56  22.77  31.67  

Hudson-Mid  14.10  19.09  23.16  

Valley Mohawk   43.39  57.78  63.91  

City York New  10.15  12.35  15.40  

Country North   47.26  57.04  59.23  

Tier Southern  42.74  55.40  61.38  

York New Western  42.14  56.66  69.95  

  32.93  27.03  21.04   סטעיט דעם לענגאויס 

  
  דריי  לעצטע  די  איבער באריכטעט רעזולטאטן טעסט פאזיטיווע פראצענט  דורכשניטליכע טאגיגע-7 דער
      פאלגענד:  ווי איז  ראיאן לויט׳ן טעג

     

    ראיאן
דאנערשטאג,  
נאוועמבער  

18 ,2021   

פרייטאג,  
נאוועמבער  

19 ,2021   

שבת,  
נאוועמבער  

20 ,2021   

 Capital
Region  

6.69%  6.84%  6.83%  

 Central
York New  

6.33%  6.45%  6.70%  



 Finger
Lakes  

8.74%  8.59%  8.58%  

 Long
Island  

3.84%  3.98%  4.16%  

-Mid
Hudson   

2.77%  2.80%  2.87%  

 Mohawk
Valley  

7.59%  7.29%  7.37%  

 York New
City  

1.54%  1.57%  1.60%  

 North
Country  

6.94%  7.13%  7.13%  

 Southern
Tier  

5.05%  5.23%  5.03%  

 Western
York New  

9.48%  9.48%  9.65%  

  לענגאויס 
  דעם

   סטעיט
3.68%  3.73%  3.77%  

     
  דריי  לעצטע  די  איבער באריכטעט רעזולטאטן טעסט פאזיטיווע פראצענט  דורכשניטליכע טאגיגע-7 דער
      פאלגענד: ווי איז   בארא סיטי יארק  ניו דער לויט טעג

     

  אין   בארא
  יארק   ניו

    סיטי

דאנערשטאג,  
נאוועמבער  

18 ,2021   

פרייטאג,  
נאוועמבער  

19 ,2021   

שבת,  
נאוועמבער  

20 ,2021   

Bronx  1.40%  1.48%  1.53%  

Kings   1.60%  1.60%  1.59%  

York New  1.18%  1.22%  1.28%  

Queens  1.79%  1.86%  1.89%  

Richmond   2.32%  2.30%  2.29%  

    
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19- ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 6,857נעכטן האבן 
די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי   .2,647,941צו  HERDSדעם סך הכל צוזאמגעשטעלט דורך 

     פאלגענד: 
      

    קאונטי 
  הכל סך

    פאזיטיוו
  ניי

    פאזיטיוו

Albany  33,536  104  

Allegany   5,729  29  

Broome  27,463  125  

Cattaraugus  9,477  84  

Cayuga   9,471  27  



Chautauqua  14,201  109  

Chemung   12,401  76  

Chenango   5,354  33  

Clinton  7,772  45  

Columbia  5,502  27  

Cortland  5,965  21  

Delaware  4,196  21  

Dutchess  37,367  80  

Erie  119,565  672  

Essex  2,870  10  

Franklin   5,137  30  

Fulton  7,537  51  

Genesee  8,241  52  

Greene  4,774  12  

Hamilton   506  2  

Herkimer  7,967  53  

Jefferson   10,799  56  

Lewis   4,039  11  

Livingston  6,870  51  

Madison  7,097  38  

Monroe  94,310  489  

Montgomery  6,922  45  

Nassau   222,290  410  

Niagara  27,372  193  

NYC   1,120,972  1,365  

Oneida  32,008  144  

Onondaga   57,751  302  

Ontario   11,170  76  

Orange  60,861  145  

Orleans  5,256  30  

Oswego  13,587  71  

Otsego   5,118  19  

Putnam  12,937  17  

Rensselaer  16,716  67  

Rockland  54,877  53  

Saratoga  23,402  166  

Schenectady  18,687  88  

Schoharie  2,558  20  

Schuyler   1,834  18  

Seneca   3,075  28  

 St.
Lawrence   12,318  60  



Steuben   11,897  70  

Suffolk  250,605  586  

Sullivan   9,239  31  

Tioga   6,145  27  

Tompkins  7,186  65  

Ulster  18,523  60  

Warren   6,845  59  

Washington  6,216  80  

Wayne  9,736  54  

Westchester   146,735  156  

Wyoming  5,039  32  

Yates  1,918  12  

     
. א  46,221, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 31נעכטן זענען  

     געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 
     

    קאונטי   וואוינונג  דער לויט טויטפעלער

    טויטפעלער נייע    קאונטי 

Allegany   2  

Dutchess  1  

Erie  1  

Jefferson   2  

Kings   2  

Manhattan  2  

Nassau   1  

Oneida  3  

Onondaga   3  

Ontario   2  

Orange  2  

Orleans  1  

Oswego  1  

Putnam  1  

Queens  3  

Saratoga  2  

Yates  2  

     
  
  

יאר  12אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער פון 
ערטער זענען   10און העכער אריינצוקומען און זיך וואקסינירן לויט דער סדר וויאזוי מען קומט אן, און 

פעלט ענדערש צו מאכן  מענטשן וואס גע  יאר און העכער. 5איצט אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער פון 
I Am ׳אנגעפירטע מאסן וואקסינאציע פלאץ קענען דאס טון אויף דעם -אן אפוינטמענט ביי א סטעיט

Eligibleאדער דורך רופן עפ ׳ ,VAX-4-NYS-833-1  מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8412561a7ed34c30d50908d9ad207462%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731177192148046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cvipPOZPborj30%2BWNtQYJvqg3Eueafg0tOTuTlpVjfc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8412561a7ed34c30d50908d9ad207462%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731177192148046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cvipPOZPborj30%2BWNtQYJvqg3Eueafg0tOTuTlpVjfc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8412561a7ed34c30d50908d9ad207462%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731177192148046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cvipPOZPborj30%2BWNtQYJvqg3Eueafg0tOTuTlpVjfc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8412561a7ed34c30d50908d9ad207462%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731177192148046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cvipPOZPborj30%2BWNtQYJvqg3Eueafg0tOTuTlpVjfc%3D&reserved=0


לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אפוינטמענטס דארט וואו  
פאר מער אינפארמאציע איבער   vaccines.govער באזוכן ביי עס זענען דא צו באקומען וואקסינען, אד 
 וואקסין אפוינטמענטס אין זייער געגנט.  

    
יעריגע קינדער  -11ביז  5ניו יארקערס וואס זוכן צו באשטימען א צייט פאר וואקסין אפוינטמענטס פאר 

טרישען, פאמיליע דאקטער, קאונטי העלט   ווערן דערמוטיגט זיך צו פארבינדן מיט זייערע קינד׳ס ּפעדיא 
׳ס(, רורעל העלט צענטערס, אדער FQHCקוואליפיצירטע העלט צענטערס )-דעפארטמענטס, פעדעראל

סיס וועלכע טוהען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע. רמא  עלטערן און   פא 
800-1-, אדער רופן 438829, טעקסט׳ן זייער זיפ קאוד צו vaccines.govאויפציער קענען אויך באזוכן 

צו געפונען לאקאציעס נעבן זיי. מאכט זיכער אז דער ּפרָאוויידער טוהט אנבאטן דעם   232-0233
וואקסינען זענען נאכנישט   19-נדערע קאווידוואקסין, וויבאלד די א 19-בייָאוענטעק קאוויד-ּפפייזער

 אויטאריזירט פאר דער עלטער גרופע.  
    

פאר עלטערן און אויפציער פאר נייע אינפארמאציע, אפט  וועבזייטל נייער באזוכט אונזער 
מיטלען ספעציעל געאייגנט פאר עלטערן און  -געפרעגטע פראגעס און ענטפערס, און הילפס

    אויפציער פון דער עלטער גרופע.
    

האבן פארענדיגט   9,308יו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און נ 26,077נעכטן האבן 
א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך וואקסינירט   זייער וואקסין סעריע. 

    איז ווי פאלגענד: 
    

    
  איין  ווייניגסטנס  מיט  מענטשן

   דאזע וואקסין
 שוין   זענען וואס מענטשן

   וואקסינירט פולשטענדיג

   ראיאן

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

פארמערט אין די  
 שעה   24לעצטע 

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

פארמערט אין די  
 שעה   24לעצטע 

 Capital
Region  

791,046  1,476  714,573  297  

 New Central
York  

610,677  1,217  559,706  184  

 Finger
Lakes  

806,913  1,849  738,368  318  

Island Long  1,990,959  2,051  1,770,599  870  

Hudson-Mid  1,546,185  2,226  1,358,092  544  

 Mohawk
Valley  

306,624  271  282,503  137  

 York New
City  

7,124,058  13,805  6,348,105  6,534  

 North
Country  

284,834  315  255,134  129  

 Southern
Tier  

411,906  648  374,465  -91  

 Western
York New  

885,371  2,219  802,459  386  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8412561a7ed34c30d50908d9ad207462%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731177192158001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b0S2onMzqZIQohY8VKSQD1FlcevjLNp19ZsO%2F1NXRs8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8412561a7ed34c30d50908d9ad207462%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731177192158001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b0S2onMzqZIQohY8VKSQD1FlcevjLNp19ZsO%2F1NXRs8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8412561a7ed34c30d50908d9ad207462%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731177192167957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AOCF0pv%2FsiKYtl4Q%2BTJSZ9z1v0RSQW%2FrH7rSLUHuZeQ%3D&reserved=0


  דעם לענגאויס
  סטעיט

14,758,573  26,077  13,204,004  9,308  

    
ר יעדן ניו יארקער צו זען די נייסטע  ז פאראן פאאי דעשּבָאורד נאכשפיר וואקסין 19-דער קאוויד

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

עשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די  שעה. דער ד  24אויסטיילונג אינפארמאציע אין פארלויף פון 
נייסטע די וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. ניו יארק  

זענען עטוואס  CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון -סטעיט דעפארטמענט אוו העלט
אדמיניסטרירטע  - כע רעכנט אריין פעדעראלבאריכטעטע אינפארמאציע, וועל-אנדערש פון פעדעראלע 

    דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8412561a7ed34c30d50908d9ad207462%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731177192167957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BaoLUg5hBX4gpMCE68dWmY8rLmbjRVijq%2FAVYbbuUHM%3D&reserved=0
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