
 

 

 
 גאווערנאר קעטי האקול   11/23/2021  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   76,451

  
  טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן 19-קאוויד 27

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

   .19-פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
  

"מיר זענען צוויי טעג אוועק פון זיך צוזאמקומען מיט אונזערע באליבטע, פילע פון אונז צום ערשטן מאל  
איך וויל ערמוטיגן ניו יארקער צו טוהן אלעס וואס זיי קענען צו זיכער   —זינט די אנהויב פון די פאנדעמיע 

"די וואקסין איז די   ול געזאגט.האט גאווערנער האקמאכן אז זיי בלייבן זיכער דעם האלידעי סעזאן", 
. אויב איר האט נאכנישט  19-בעסטע מיטל וואס מיר האבן צו פארמיידן דאס פארשפרייטונג פון קאוויד

באקומען אייערס, גייט ארויס און באקומט עס נאך היינט, און אויב איר האט שוין באקומען און עס איז  
ּוסטער, באקומט אייערס ווי שנעלער מעגליך. וואקסינען  שוין אריבער גענוג צייט צו קענען באקומען א ב

  זענען זיכער, ווירקזאם און גרינג צו באקומען אין די גאנצע סטעיט." 
 

  די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:
 
  118,953 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט    ·
 5,336 - סך הכל פאזיטיוו     ·
  4.49% - פראצענט פאזיטיוו     ·
 3.81% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7     ·
  +( 154) 2,515 - פאציענט האספיטאליזאציעס    ·
 372 - נײע פאציענטן אין שפיטאל     ·
 +ICU - 474 (4  )פאציענטן אין     ·
 ( -1) 235 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין      ·
 +( 209) 213,583 -סך הכל באפרייטע פאציענטן      ·
   27 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך      ·
  46,283 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט 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.  
   CDC - 58,948ט דורך די סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמל      ·

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



 

 

 נורסינג היימען, ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען, אינדערהיים, אין האספיס, און אנדערע ערטער. 
  29,226,424 - סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן     ·
   76,451 - שעה 24געװארן אין די לעצטע  סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן     ·
   694,257  - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע      ·
   85.4% - יאר און עלטער מיט כאטש אײן װאקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון      ·
   78.0% - יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון      ·
  - (CDCיאר און עלטער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער פון      ·

90.1%   
  -( CDC) יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון      ·

80.4%   
   73.6%  - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע     ·
   66.1% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט     ·
   77.2% - (CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע     ·
   68.1% - (CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט     ·
  

  פאלגנד: ווי איז מענטשן 100,000 פער פעלער ווירוס פון דורכשניט טאגיגע-7 ראיאן'ס יעדע
  

  ראיאן
שבת, נאוועמבער  

20  ,2021  
זונטאג, נאוועמבער 

21  ,2021  
מאנטאג, נאוועמבער 

22  ,2021  

Capital 
Region  55.34  56.46  56.99  

Central New 
York  51.8  52.32  52.48  

Finger Lakes  65.59  65.34  64.29  

Long Island  31.67  31.7  32.29  

Mid-Hudson  23.16  23.92  24.01  

Mohawk 
Valley  63.91  67.03  66.32  

New York City  15.4  15.84  16.34  

North Country  59.23  60.22  59.98  

Southern Tier  61.38  62.15  61.9  

Western New 
York  69.95  71.8  73.06  

אין די גאנצע  
  33.87  33.53  32.93 סטעיט 

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

  טעג לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד:
  

  ראיאן
שבת, 

נאוועמבער  
20  ,2021  

זונטאג,  
נאוועמבער  

21  ,2021  

מאנטאג,  
נאוועמבער  

22  ,2021  

Capital 
Region  

6.83%  6.83%  6.80%  



 

 

Central 
New York  

6.70%  6.73%  6.71%  

Finger 
Lakes  

8.58%  8.68%  8.57%  

Long 
Island  

4.16%  4.18%  4.20%  

Mid-
Hudson  

2.87%  2.94%  2.95%  

Mohawk 
Valley  

7.37%  7.67%  7.64%  

New York 
City  

1.60%  1.63%  1.65%  

North 
Country  

7.13%  7.26%  7.23%  

Southern 
Tier  

5.03%  5.08%  4.97%  

Western 
New York  

9.65%  9.79%  9.72%  

אין די  
גאנצע 
  סטעיט

3.77%  3.82%  3.81%  

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

   אין די לעצטע דרײ טעג איז װי פאלגנד׃
  

בארא אין  
NYC   

שבת, 
נאוועמבער  

20  ,2021  

זונטאג,  
נאוועמבער  

21  ,2021  

מאנטאג,  
נאוועמבער  

22  ,2021  

Bronx  1.53%  1.54%  1.60%  

Kings  1.59%  1.60%  1.60%  

New York  1.28%  1.29%  1.30%  

Queens  1.89%  1.99%  2.03%  

Richmond  2.29%  2.47%  2.48%  

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די סך   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 5,336נעכטן האבן 

  די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד: .2,658,678הכל פעלער צו 
   

  נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  33,672  60  

Allegany  5,795  30  

Broome  27,611  69  

Cattaraugus  9,584  52  

Cayuga  9,516  22  



 

 

Chautauqua  14,349  59  

Chemung  12,482  37  

Chenango  5,398  31  

Clinton  7,827  21  

Columbia  5,548  17  

Cortland  5,983  9  

Delaware  4,225  14  

Dutchess  37,487  53  

Erie  120,684  599  

Essex  2,890  8  

Franklin  5,191  31  

Fulton  7,602  30  

Genesee  8,322  39  

Greene  4,818  31  

Hamilton  507  1  

Herkimer  8,045  38  

Jefferson  10,919  80  

Lewis  4,066  21  

Livingston  6,936  31  

Madison  7,146  28  

Monroe  95,016  322  

Montgomery  6,966  30  

Nassau  222,982  344  

Niagara  27,685  184  

NYC  1,123,485  1,206  

Oneida  32,265  122  

Onondaga  58,070  156  

Ontario  11,292  73  

Orange  61,097  100  

Orleans  5,294  23  

Oswego  13,702  74  

Otsego  5,171  25  

Putnam  12,972  18  

Rensselaer  16,851  61  

Rockland  54,984  63  

Saratoga  23,660  137  

Schenectady  18,813  44  

Schoharie  2,589  16  

Schuyler  1,851  9  

Seneca  3,094  12  



 

 

St. Lawrence  12,390  32  

Steuben  11,998  39  

Suffolk  251,472  408  

Sullivan  9,277  28  

Tioga  6,166  11  

Tompkins  7,215  26  

Ulster  18,629  37  

Warren  6,919  42  

Washington  6,309  52  

Wayne  9,834  55  

Westchester  147,019  147  

Wyoming  5,076  21  

Yates  1,932  8  

 
, ברענגנדיג די סך הכל טויטפעלער געציילט דורך  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 27נעכטן זענען 

HERDS  א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃46,283צו .  
  

  טויטפעלער לויט די קאונטי פון וואוינונג

  נײע טױטפעלער  קאונטי

Bronx  1  

Broome  1  

Cattaraugus  2  

Chautauqua  1  

Chenango  1  

Clinton  1  

Cortland  1  

Erie  2  

Kings  1  

Monroe  2  

Nassau  1  

Oneida  5  

Ontario  1  

Queens  2  

Schenectady  1  

Seneca  1  

Suffolk  1  

Warren  1  

Wayne  1  

  
יאר   12אלע ניו יארק סטעיט מאסן װאקסינאציע פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער פון 
  10און עלטער צו אריינקומען ָאן ַאן אפוינטמענט און זיך שטעלן אין שורה צו וואקסינירט ווערן, מיט  



 

 

וילן ענדערש מאכן אן  מענטשן וועלכע ו יאר און עלטער. 5פלעצער אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער פון 
אּפוינטמענט ביי א מאסן וואקסינאציע פלאץ וואס איז אנגעפירט דורך די סטעיט, קענען דאס טוהן דורך  

. מענטשן קענען זיך אױך פארבינדן מיט זייער  4829-697-833-1אדער דורכן רופן  עּפ Am I Eligibleדי 
לאקאלע העלט דעפארטמענט, אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען 

צו טרעפן אינפארמאציע איבער װאקסין   vaccines.gov אדער באזוכן זענען דא צו באקומען, 
  אפױנטמענטס אין אייער געגנט.

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

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

עלטערן און   פַארמַאסיס וועלכע טוהען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע.
232-800-1-אדער רופן  438829טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו  ,vaccines.govגַארדיענס קענען באזוכן 

צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז די וואקסינאציע פלאץ שטעלט צו די   0233
וואקסינען זענען יעצט נאכנישט  19-ידוואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוו 19- בייָאוענטעק קאוויד-פייזער

 אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער.  
  

פאר עלטערן און גַארדיענס מיט נייע אינפארמאציע, אפט געפרעגטע פראגן    וועבזייטלבאזוכט אונזער 
און ענטפערס און מיט נאך מיטלען ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גַארדיענס פון קינדער אין די  

  עלטער.
  

האבן פארענדיגט   8,035ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  18,967נעכטן האבן 
די צאל ניו יארקער װעלכע זענען װאקסינירט געװארן אויסגערעכנט לױט די ראיאן   זייער וואקסין סעריע.

  איז װי פאלגנד׃
  

  
מענטשן מיט כאטש אײן װאקסין  

  מענטשן פולשטענדיג װאקסינירטע  דאזע

 ראיאן  

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

פארמערט אין די  
  שעה 24לעצטע 

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

פארמערט אין די  
  שעה 24לעצטע 

Capital 
Region  

793,168  1,276  715,026  291  

Central New 
York  

612,393  1,208  560,111  290  

Finger Lakes  808,868  1,246  738,964  401  

Long Island  1,994,691  2,078  1,772,251  1,089  

Mid-Hudson  1,550,969  2,861  1,359,318  834  

Mohawk 
Valley  

307,300  439  282,747  168  

New York 
City  

7,141,146  7,823  6,356,336  4,225  

North Country  285,453  425  255,346  133  

Southern Tier  412,505  403  374,684  142  

Western New 
York  

887,593  1,208  803,125  462  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bb1df900d834f08a7bc08d9aecaed20%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733008860984637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2F39iiMk5ExuwsTvOaeUS15nadNFdmrh9P9qkr7lu%2BSs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bb1df900d834f08a7bc08d9aecaed20%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733008860994592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=i5y5TczwA0gKO%2BSeeCVBAWEHRB76Tc6LNKVIGzVYEzI%3D&reserved=0
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אין די גאנצע  
  סטעיט

14,794,086  18,967  13,217,908  8,035  

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

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

טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע די וואקסין אויסטיילונג   שעה. דער דעשבאורד ווערט 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  -אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראל

  דיפערענצן. בײדע ציפערן זענען אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן.
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