
 

 

 
 גאווערנאר קעטי האקול    12/2/2021  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  127,089

  
  טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן 19-קאוויד 49

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס פארשריטן 

 .  19-אין באקעמפן קאוויד
  

און די אויפשטייג פון דעם ָאומיקרָאן   19- "מיר טוהען פארזיכטיג נאכפאלגן די פארשפרייטונג פון קאוויד
באזיכער צו ניו יארק סיטי. לאמיר זיין קלאר: דאס איז   וואריאנט, וועלכע איז אויפגעכאפט געווארן אין א

"איך וויל אז אלע ניו יארקער  האט גאווערנער האקול געזאגט.נישט קיין סיבה צו זיין אלארמירט", 
ראטעווענדע כלים וואס מיר  -זאלן וויסן אז זייער סטעיט רעגירונג איז גרייט פאר דעם. א דאנק די לעבנס

וואקסינען און בּוסטערס, האבן מיר די נויטיגע כלים אין אונזער ארסענאל צו  האבן ביים האנט, ווי 
באקעמפן די פאנדעמיע. איך ערמוטיג יעדע ניו יארקער צו אונטערנעמען די נויטיגע שריט צו האלטן זיך  

  און זייערע קאמיוניטיס פארזיכערט: ווערט וואקסינירט, באקומט א בּוסטער און טוט אן א מאסקע." 
 

  די היינטיגע ציפערן ווערן אונטן איבערגעגעבן אין קורצן:
 
  233,784 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט· 
   11,300 - סך הכל פאזיטיוו· 
  4.83% - פראצענט פאזיטיוו· 
   4.61% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 ·

 +(  71) 3,093 - פאציענט האספיטאליזאציעס· 
   471 - נײע פאציענטן אין שפיטאל· 
 +ICU - 591 (5)פאציענטן אין · 
 +( 1) 314 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין · 
 +(371) 216,218 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  ·

  49 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך · 
  46,623 - 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 - 59,280סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  ·

 
און   NYS DOHטויט סערטיפיקאט דאטע באריכטער דורך  פראוויזארישער  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.

 
   30,005,074 - סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן· 
 127,089 - שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע · 
   565,319 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע · 
    86.0% - יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון · 
   78.4% - יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון · 
  - (CDCיאר און עלטער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער פון  ·

91.0% 
  -( CDC) יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון · 

80.8% 
 74.3% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע· 
 66.7% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט· 
 78.4% - (CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע ·

  68.6% -  (CDC) װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט פראצענט פון אלע ניו יארקער· 
  

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

  ראיאן

מאנטאג,  
,  29נאוועמבער 

2021  

דינסטאג,  
,  30נאוועמבער 

2021  

מיטוואך,  
, 1דעצעמבער 

2021  

Capital 
Region  50.23  52.96  55.74  

Central New 
York  43.00  45.52  49.67  

Finger Lakes  55.53  58.96  61.53  

Long Island  35.89  38.16  41.63  

Mid-Hudson  25.56  27.75  29.87  

Mohawk 
Valley  57.87  61.08  64.17  

New York 
City  16.80  17.41  18.66  

North 
Country  55.48  59.06  62.53  

Southern 
Tier  50.12  53.30  56.71  

Western 
New York  66.04  67.54  68.88  

אין די גאנצע  
  36.11  33.98  32.31  סטעיט



 

 

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

  טעג לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד:
  

  ראיאן
מאנטאג, נאוועמבער 

29  ,2021  
דינסטאג, נאוועמבער 

30  ,2021  
מיטוואך, דעצעמבער  

1 ,2021  

Capital Region  7.85%  8.13%  8.15%  

Central New 
York  7.17%  7.54%  8.12%  

Finger Lakes  9.87%  10.46%  10.69%  

Long Island  4.95%  5.17%  5.50%  

Mid-Hudson  3.49%  3.73%  3.98%  

Mohawk Valley  9.76%  9.20%  8.90%  

New York City  1.87%  1.94%  2.10%  

North Country  9.40%  9.54%  9.36%  

Southern Tier  6.28%  6.30%  6.49%  

Western New 
York  10.53%  10.60%  10.92%  

אין די גאנצע  
  4.61%  4.37%  4.19%  סטעיט

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

  באריכטעט אין די לעצטע דרײ טעג איז װי פאלגנד׃
  

בארא אין  
NYC   

,  29מאנטאג, נאוועמבער 
2021  

דינסטאג, נאוועמבער 
30  ,2021  

, 1מיטוואך, דעצעמבער 
2021  

Bronx  1.82%  1.89%  2.02%  

Kings  1.65%  1.70%  1.89%  

New York  1.40%  1.46%  1.61%  

Queens  2.49%  2.59%  2.70%  

Richmond  3.23%  3.33%  3.45%  

 
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 11,300נעכטן האבן 

  . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד:2,723,632סך הכל פעלער צו 
  

    נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  34,764  181    

Allegany  6,080  52    

Broome  28,549  181    

Cattaraugus  10,176  94    

Cayuga  9,850  63    

Chautauqua  15,247  131    

Chemung  13,004  88    

Chenango  5,628  41    



 

 

Clinton  8,218  72    

Columbia  5,782  29    

Cortland  6,134  21    

Delaware  4,505  62    

Dutchess  38,218  135    

Erie  126,611  926    

Essex  3,035  30    

Franklin  5,524  73    

Fulton  7,939  49    

Genesee  8,795  84    

Greene  5,001  39    

Hamilton  519  3    

Herkimer  8,477  83    

Jefferson  11,567  83    

Lewis  4,260  20    

Livingston  7,327  64    

Madison  7,504  92    

Monroe  98,936  712    

Montgomery  7,287  41    

Nassau  227,654  890    

Niagara  29,218  271    

NYC  1,137,553  2,364    

Oneida  33,606  216    

Onondaga  60,114  386    

Ontario  11,866  90    

Orange  62,677  267    

Orleans  5,617  49    

Oswego  14,409  127    

Otsego  5,466  55    

Putnam  13,249  55    

Rensselaer  17,633  131    

Rockland  55,730  113    

Saratoga  25,167  289    

Schenectady  19,569  132    

Schoharie  2,746  23    

Schuyler  1,977  23    

Seneca  3,311  18    

St. Lawrence  13,072  127    

Steuben  12,713  157    

Suffolk  257,408  1,079    

Sullivan  9,756  93    

Tioga  6,455  42    



 

 

Tompkins  7,501  70    

Ulster  19,260  105    

Warren  7,488  114    

Washington  6,841  86    

Wayne  10,448  102    

Westchester  148,765  311    

Wyoming  5,403  47    

Yates  2,023  19    

 
, ברענגנדיג די סך הכל טויטפעלער געציילט דורך  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 49נעכטן זענען 

HERDS  א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃46,623צו .  
  

   נייע טויטפעלער לויט
  קאונטי פון וואוינונג

Albany  2  

Broome  1  

Cattaraugus  4  

Chemung  1  

Chenango  1  

Columbia  2  

Dutchess  3  

Erie  4  

Genesee  1  

Greene  1  

Jefferson  2  

Kings  4  

Monroe  1  

Nassau  1  

Niagara  2  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Orange  1  

Otsego  3  

Queens  2  

Rensselaer  2  

Saratoga  1  

St. Lawrence  1  

Steuben  2  

Suffolk  2  

Ulster  1  

Wayne  2  

  



 

 

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

ש מאכן אן יאר און העכער. מענטשן וועלכע ווילן ענדער   5פאר 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  . 4829-697-833-1אדער דורכן רופן  עּפ Am I Eligibleדי 
זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אן אפױנטמענט װאו 

צו טרעפן אינפארמאציע איבער װאקסין  vaccines.gov װאקסינען זענען דא צו באקומען, אדער באזוכן
  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

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

צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז דער ּפרָאוויידער טוט אנבאטן דעם   0233
וואקסינען זענען נאכנישט  19-דוואקסין, וויבאלד די אנדערע קאווי 19-בייָאוענטעק קאוויד-ּפפייזער

 אויטאריזירט פאר דער עלטער גרופע.  
  

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. 
  

זענען געװארן   22,532ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  21,709נעכטן האבן 
פולשטענדיג װאקסינירט. די צאל ניו יארקער װעלכע זענען װאקסינירט געװארן אויסגערעכנט לױט די 

  ראיאן איז װי פאלגנד׃
  

  
מענטשן מיט כאטש אײן װאקסין  

      נטשןפולשטענדיג װאקסינירטע מע  דאזע

 ראיאן  

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

פארמערט אין די  
  שעה 24לעצטע 

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

פארמערט אין די  
      שעה 24לעצטע 

Capital 
Region  

801,242  979  720,181  1,168  
    

Central New 
York  

616,886  502  562,927  555  
    

Finger Lakes  816,645  1,316  745,575  1,354      

Long Island  2,014,725  1,733  1,786,793  2,410      

Mid-Hudson  1,569,695  2,577  1,370,880  2,399      

Mohawk 
Valley  

309,871  352  284,574  292  
    

New York 
City  

7,221,946  12,157  6,420,883  12,185  
    

North 
Country  

287,923  306  256,739  355  
    

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%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180383169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Dt4%2Bgh3tn%2B7QWZ2IsZPrYekVj2hnuMmAdOwwo%2Bty2YA%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%7C5b83d43dad1f47f51e2b08d9b5cb4d01%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740707180393123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UY70QlDqIBZKbduUpxSKKXeCUiK0MXvWAWlzt191c18%3D&reserved=0
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Southern 
Tier  

415,345  444  378,182  531  
    

Western 
New York  

897,279  1,343  810,791  1,283  
    

אין די גאנצע  
  סטעיט

14,951,557  21,709  13,337,525  22,532  
  

  

  
פארמירן ניו יארקער  ווערט פארעפענטליכט כדי צו אינ וואקסין נאכפאלגונג דעשבאורד  19-קאווידדי 

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

יט די נייסטע די וואקסין אויסטיילונג  שעה; דער דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מ 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 
רירטע דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע  אדמיניסט-אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראל

 דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.  
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