
 

 

 
 גאווערנאר קעטי האקול    11/24/2021 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  120,611

  
  טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן 19-קאוויד  31

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

   .19-סטעיט'ס פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
  

 פאמיליעס אונזערע  מיט  צוזאם זיך  קומען מיר  ווען יאר  די פון צייט  ספעציעלע  א איז סעזאן האלידעי "די
 ארום, פארן מענטשן מער  ווען צייט  סכנות'דיגע  מער  א אין רייןא אויך  גייען מיר  אבער  באליבטע, און

האט ", העכער  זענען 19-קאוויד פארשפרייטן צו אויסזיכטן די און אינעווייניג, זיך  פארזאמלען
"מיר ווייסן וויאזוי צו פארמיידן דאס פארשפרייטונג פון דעם טויטליכן ווירוס גאווערנער האקול געזאגט. 

ווערט וואקסינירט. אויב איר זענט וואקסינירט, באקומט די בּוסטער, און אויב איר האט שוין באקומען  —
והן. ערמוטיגט אייערע פריינט און באליבטע צו וואקסינירט ווערן. יעצט איז די צייט עס צו ט  —ביידע 

  לאמיר אריבערמאכן דעם האלידעי סעזאן ָאן ַאן אויפשטייג אין אינפעקציעס."
 

  די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:
 
  178,092 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט    ·
   7,166 - סך הכל פאזיטיוו     ·
   4.02% - פראצענט פאזיטיוו     ·
 3.84%  - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7     ·
  +( 65) 2,580 -  פאציענט האספיטאליזאציעס    ·
 404 -  נײע פאציענטן אין שפיטאל     ·
 +ICU - 498 (24  )פאציענטן אין      ·
 +(  7)  242  - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין      ·
 +(302)  213,885 -סך הכל באפרייטע פאציענטן      ·
 31 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך     ·
  46,314 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך      ·

 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 - 59,041סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די      ·
און  NYS DOHקאט דאטע באריכטער דורך פראוויזארישער טויט סערטיפי 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.

 29,347,035 -  סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן     ·
 120,611 - שעה 24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע      ·
 719,434 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע      ·
  85.5%  - יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון      ·
 78.1%  - יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון      ·
  -  (CDCיאר און עלטער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער פון      ·

90.2% 
  -(  CDC) יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון      ·

80.4% 
 73.7% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע     ·
 66.2% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט     ·
 77.3% -  (CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע     ·

  68.1% - (CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ·    

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

  ראיאן
זונטאג, נאוועמבער 

21 ,2021  
מאנטאג, נאוועמבער 

22 ,2021  
דינסטאג, נאוועמבער 

23 ,2021  

Capital 
Region  56.46  56.99  59.15  

Central New 
York  52.32  52.48  51.78  

Finger Lakes  65.34  64.29  64.77  

Long Island  31.70  32.29  33.47  

Mid-Hudson  23.92  24.01  24.32  

Mohawk 
Valley  67.03  66.32  66.59  

New York City  15.84  16.34  16.81  

North Country  60.22  59.98  59.84  

Southern Tier  62.15  61.90  61.45  

Western New 
York  71.80  73.06  76.53  

אין די גאנצע  
  34.64  33.87  33.53  סטעיט

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

  טעג לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד:
  

  ראיאן
זונטאג, 

נאוועמבער 
21 ,2021  

מאנטאג, 
נאוועמבער 

22 ,2021  

דינסטאג, 
נאוועמבער 

23 ,2021  

Capital 
Region  

6.83%  6.80%  7.04%  



 

 

Central 
New York  

6.73%  6.71%  6.48%  

Finger 
Lakes  

8.68%  8.57%  8.56%  

Long 
Island  

4.18%  4.20%  4.28%  

Mid-
Hudson  

2.94%  2.95%  2.94%  

Mohawk 
Valley  

7.67%  7.64%  7.80%  

New York 
City  

1.63%  1.65%  1.67%  

North 
Country  

7.26%  7.23%  7.35%  

Southern 
Tier  

5.08%  4.97%  5.06%  

Western 
New York  

9.79%  9.72%  9.88%  

אין די  
גאנצע 
  סטעיט

3.82%  3.81%  3.84%  

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

  באריכטעט אין די לעצטע דרײ טעג איז װי פאלגנד׃
  

בארא אין  
NYC   

שבת,  
נאוועמבער 

20 ,2021  

זונטאג, 
נאוועמבער 

21 ,2021  

מאנטאג, 
נאוועמבער 

22 ,2021  

Bronx  1.54%  1.60%  1.67%  

Kings  1.60%  1.60%  1.56%  

New York  1.29%  1.30%  1.29%  

Queens  1.99%  2.03%  2.12%  

Richmond  2.47%  2.48%  2.53%  

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די סך  19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 7,166נעכטן האבן 

   די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד: .2,665,844הכל פעלער צו 

  קאונטי
סך הכל  
  פאזיטיוו

נײע 
  פאזיטיוו

Albany  33,776  104  

Allegany  5,820  25  

Broome  27,729  118  

Cattaraugus  9,667  83  

Cayuga  9,550  34  

Chautauqua  14,491  142  



 

 

Chemung  12,548  66  

Chenango  5,426  28  

Clinton  7,853  26  

Columbia  5,568  20  

Cortland  5,999  16  

Delaware  4,254  29  

Dutchess  37,547  60  

Erie  121,435  751  

Essex  2,907  17  

Franklin  5,214  23  

Fulton  7,639  37  

Genesee  8,373  51  

Greene  4,838  20  

Hamilton  508  1  

Herkimer  8,085  40  

Jefferson  10,998  79  

Lewis  4,101  35  

Livingston  6,973  37  

Madison  7,179  33  

Monroe  95,455  439  

Montgomery  6,997  31  

Nassau  223,456  474  

Niagara  27,914  229  

NYC  1,124,954  1,469  

Oneida  32,453  188  

Onondaga  58,327  257  

Ontario  11,364  72  

Orange  61,263  166  

Orleans  5,328  34  

Oswego  13,796  94  

Otsego  5,202  31  

Putnam  12,997  25  

Rensselaer  16,941  90  

Rockland  55,056  72  

Saratoga  23,823  163  

Schenectady  18,922  109  

Schoharie  2,603  14  

Schuyler  1,858  7  

Seneca  3,120  26  

St. 
Lawrence  12,474  84  

Steuben  12,059  61  



 

 

Suffolk  252,053  581  

Sullivan  9,324  47  

Tioga  6,209  43  

Tompkins  7,223  8  

Ulster  18,701  72  

Warren  6,984  65  

Washington  6,370  61  

Wayne  9,897  63  

Westchester  147,177  158  

Wyoming  5,123  47  

Yates  1,943  11  

 
, ברענגנדיג די סך הכל טויטפעלער געציילט דורך 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 31נעכטן זענען 

HERDS  א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃46,314צו .  
  

  טויטפעלער לויט די קאונטי פון וואוינונג

  נײע טױטפעלער  קאונטי

Albany  1  

Cattaraugus  1  

Chautauqua  1  

Chemung  1  

Erie  2  

Genesee  1  

Herkimer  1  

Kings  4  

Monroe  2  

Onondaga  1  

Ontario  1  

Orange  1  

Queens  1  

Richmond  1  

Schenectady  3  

St. Lawrence  1  

Steuben  1  

Suffolk  3  

Sullivan  1  

Ulster  1  

Washington  1  

Wyoming  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 מענטשן וועלכע ו יאר און עלטער. 5פלעצער אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער פון 



 

 

אן אּפוינטמענט ביי א מאסן וואקסינאציע פלאץ וואס איז אנגעפירט דורך די סטעיט, קענען דאס טוהן 
מענטשן קענען זיך אױך פארבינדן . 4829-697-833-1אדער דורכן רופן  עּפ Am I Eligibleדורך די 

מיט זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אן אפױנטמענט 
צו טרעפן אינפארמאציע איבער  vaccines.gov װאו װאקסינען זענען דא צו באקומען, אדער באזוכן

  װאקסין אפױנטמענטס אין אייער געגנט.

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

צו פארבינדן מיט זייערע קינד׳ס ּפעדיַאטרישען, פאמיליע דאקטער, קאונטי העלט ווערן דערמוטיגט זיך 
׳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.govנען באזוכן גַארדיענס קע 

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

 ינדער אין די עלטער. אויטאריזירט פאר ק 
  

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

  עלטער.
  

 האבן פארענדיגט  12,681ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  26,219נעכטן האבן 
די צאל ניו יארקער װעלכע זענען װאקסינירט געװארן אויסגערעכנט לױט די ראיאן  זייער וואקסין סעריע.

  איז װי פאלגנד׃
  

  
מענטשן מיט כאטש אײן װאקסין  

  פולשטענדיג װאקסינירטע מענטשן  דאזע

 ראיאן  

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

פארמערט אין די 
  שעה 24לעצטע 

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

פארמערט אין די 
  שעה 24לעצטע 

Capital 
Region  

795,331  2,163  715,601  575  

Central New 
York  

613,180  787  560,458  347  

Finger Lakes  810,236  1,368  739,466  502  

Long Island  1,999,493  4,802  1,774,222  1,971  

Mid-Hudson  1,554,474  3,505  1,360,841  1,523  

Mohawk 
Valley  

307,861  561  282,930  183  

New York 
City  

7,151,399  10,253  6,362,805  6,469  

North Country  286,019  566  255,472  126  

Southern Tier  413,050  545  374,947  263  

Western New 
York  

889,262  1,669  803,847  722  

אין די גאנצע 
  סטעיט 

14,820,305  26,219  13,230,589  12,681  

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%7C9e0d105b5a13411c8a1c08d9af80d178%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733790080133122%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P46MmcefAoQ7tSn%2FZqUBLXcAKs0i45DLaApE%2FZzmXC0%3D&reserved=0
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ט כדי צו אינפארמירן ניו יארקער ווערט פארעפענטליכ וואקסין נאכפאלגונג דעשבאורד 19-קאווידדי 

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

ליך דערפרישט מיט די נייסטע די וואקסין אויסטיילונג שעה. דער דעשבאורד ווערט טעג 24פארלויף פון 
-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 -דעראלאינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פע 

  דיפערענצן. בײדע ציפערן זענען אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן.
  

  שפיטאל  ציפער
נוירסינג  

  היימער
ACF  LHCSA  האסּפיס  CHHA  סך הכל  

סך הכל ארבייטער וועלכע 
זענען אויפגעזאגט געווארן 

ווייל זיי זענען נישט 
  וואקסינירט 

4,154 
(0.80%)  

2172 
(1.4%)  

321 
(1.1%)  

7,030 
(2.4%)  

80 
(1.3%)  

102 
(0.73%)  

13,859  

סך הכל ארבייטער 
רעזיגנאציעס און 

רעטייערמענט ווייל זיי זענען 
  נישט וואקסינירט 

2,024 
(0.39%)  

77 
(0.05%)  

25 
(0.08%)  

2,680 
(0.93%)  

77 
(1.3%)  

113 
(0.81%)  

4,996  

סך הכל צייטווייליג 
אהיימגעשיקט/אויף 

אומבאצאלטע אורלויב ווייל 
זיי זענען נישט וואקסינירט 
און ווילן נישט וואקסינירט 

  ווערן

2,282 
(0.44%)  

1022 
(0.68%)  

120 
(0.39%)  

8,699 
(3.0%)  

11 
(0.18%)  

113 
(0.81%)  

12,247  

סך הכל צייטווייליג 
אהיימגעשיקט/אויף 

אומבאצאלטע אורלויב ווייל 
זיי זענען נישט וואקסינירט 

אבער ווארטן יעצט אויף 
  זייער ערשטע דאזע 

83 
(0.02%)  

1505 
(1.0%)  

458 
(1.5%)  

3,660 
(1.3%)  

8 
(0.13%)  

9 
(0.06%)  

5,723  

סך הכל ארבייטער וועלכע 
  ארבעטן נישט יעצט 

8,543  4,776  924  22,069  176  337  36,825  

סך הכל ארבייטער וועלכע 
ארבעטן יא יעצט באריכטעט 

  11/16/21אום 
507,898  146,125  29,683  265,970  5,958  13,644  969,278  

  1,006,103  13,981  6,134  288,039  30,607  150,901  516,441  אלעס צוזאמען

  
די . 11/16/21באריכטעטע ציפערן פאר -די פראצענטן זענען שאצונגען. זיי זענען באזירט אויף זעלבסט 

סך הכל פון וועלכע די פראצענטן זענען אויסגערעכנט געווארן )די הונדערט פראצענט( זענען פון 
צוזאמען  11/16/21ארבייטער וועלכע קומען אריין צו די ארבעט לויט ווי עס איז באריכטעט געווארן אום 

עס רעכנט נישט  מיט אלע פון די אויבערשטע קאטעגאריעס וועלכע קומען נישט אריין צו די ארבעט;
וועלכע קומען נישט אריין צום ארבעט צוליב אנדערע סיבות חוץ פון די וועלכע זענען  ארבייטער אריין 

  אויסגערעכנט אויבן.

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%7C9e0d105b5a13411c8a1c08d9af80d178%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733790080153036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RO%2FzrVxAm%2FvPOKJ31TuDhlT65Ays1MQGdD42Cuz3NNA%3D&reserved=0
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