
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/6/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

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

      שעה  24װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  79,660
    

     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

  
מיר דארפן ווייטער שטיין אויף דער וואך, אזוי ווי דער נייער וועריענט, ווינטער וועטער און מער צייט  "

ע העכערט די אויסזיכטן פון דעם וויירוס׳ס  פארברענגט אינעווייניג מיט פריינט און פאמילי
אבער מיר האלטן נישט וואו מיר זענען געווען "  האט גאווערנער האקול געזאגט. "פארשפרייטונג,

מיר האבן איצט די געצייג צו באקעמפען דעם פאנדעמיק און העלפן ניו יארקער אויסמיידן  — פאראיאר 
ערט וואקסינירט אויב איר זענט נאכנישט, און באקומט א  . וו19-דאס ווערן ערנסט קראנק פון קָאוויד

  "ּבוסטער אויב יא, דערמוטיגט אנדערע צו באקומען דעם איינשפריץ און גייט מיט א מאסקע. 
 

     די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:

   122,336 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •

  6,078 -  סך הכל פאזיטיוו  •

  4.97% -  פראצענט פאזיטיוו  •

  4.82% -  טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו -7 •

   +(49) 3,285 -פאציענט האספיטאליזאציעס  •

   375 - נײע פאציענטן אין שפיטאל  •

  +ICU  - 621 (2)פאציענטן אין  •

  +(2) 335  -מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •

  +(315) 217,702 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

   49 -  איבער העלטקעיר אנשטאלטן HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

  46,806 -איבער העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •
 

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

   נורסינג היימען, און ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען.

   CDC - 59,522סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •
 

 NYSטויט סערטיפיקאט דאטע באריכטער דורך פראוויזארישער   19-דער טעגליכער קאוויד



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

    האספיס, און אנדערע ערטער.

  30,515,048 - סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן  •

  79,660 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

  831,872 - טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

  - יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער פון   •
86.3%     

   78.7% - יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון   •

יאר און עלטער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע   18פראצענט ניו יארקער פון   •
(CDC )- 91.7%  

  -( CDCיאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער פון   •
81.1%   

   74.7% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  •

   67.2% -פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט  •

    79.3% -( CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע ) •

   69.1% - (CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) •

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

   פאלגנד
  

   ראיאן
  ׳טן3 דעצעמבער פרייטאג,

2021  
 ׳טן4 דעצעמבער שבת,
2021  

  ,5 דעצעמבער זונטאג,
   ׳טן2021

Region Capital   66.51  69.71  70.43  

 New Central
York  61.60  70.04  71.05  

Lakes Finger  73.51  78.63  79.16  

Island Long  52.50  55.64  55.11  

Hudson-Mid  36.88  40.14  40.99  

Valley Mohawk   77.18  82.28  83.34  

City York New  22.44  24.03  24.44  

Country North   73.75  77.88  77.91  

Tier Southern  71.33  79.30  77.97  

 New Western
York  80.43  84.47  88.58  

 גאנצע  די  אין 
  47.51  46.93  43.81   סטעיט

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

      טעג לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד: 
  

    ראיאן
  פרייטאג,

  דעצעמבער
  2021 ׳טן3

  שבת,
  דעצעמבער

  2021 ׳טן4

  זונטאג,
  דעצעמבער

  ׳טן2021 ,5



 Capital
Region  

8.05%  7.61%  7.45%  

 Central
York New  

7.98%  8.11%  8.01%  

 Finger
Lakes  

10.58%  10.32%  10.29%  

 Long
Island  

5.90%  5.95%  5.89%  

-Mid
Hudson   

4.37%  4.51%  4.50%  

 Mohawk
Valley  

8.74%  8.49%  8.41%  

 York New
City  

2.25%  2.26%  2.26%  

 North
Country  

9.22%  8.86%  8.81%  

 Southern
Tier  

6.50%  6.03%  5.95%  

 Western
York New  

11.15%  11.10%  11.22%  

  די  אין 
 גאנצע
   סטעיט

4.85%  4.84%  4.82%  

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

     טעג לויט דער ניו יארק סיטי בארא איז ווי פאלגענד:
    

בארא אין ניו 
    יארק סיטי 

  פרייטאג,
  דעצעמבער

  2021 ׳טן3

  שבת,
  דעצעמבער

  2021 ׳טן4

  זונטאג,
  דעצעמבער

  ׳טן2021 ,5

Bronx  2.24%  2.26%  2.25%  

Kings   2.04%  2.09%  2.14%  

York New  1.62%  1.60%  1.57%  

Queens  2.92%  2.92%  2.85%  

Richmond   3.73%  3.77%  3.83%  

    
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19- ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 6,078נעכטן האבן 
די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי   .2,761,270צו  HERDSדעם סך הכל צוזאמגעשטעלט דורך 

    פאלגענד: 
     

    קאונטי 
סך הכל  
     פאזיטיוו

ניי  
     פאזיטיוו

Albany  35,437  112  



Allegany   6,268  30  

Broome  29,061  54  

Cattaraugus  10,404  25  

Cayuga   10,053  38  

Chautauqua  15,708  89  

Chemung   13,319  29  

Chenango   5,787  21  

Clinton  8,441  33  

Columbia  5,940  25  

Cortland  6,257  15  

Delaware  4,677  22  

Dutchess  38,792  106  

Erie  129,728  664  

Essex  3,102  13  

Franklin   5,723  32  

Fulton  8,120  33  

Genesee  9,036  44  

Greene  5,125  12  

Hamilton   527  0  

Herkimer  8,686  39  

Jefferson   11,856  58  

Lewis   4,355  9  

Livingston  7,528  15  

Madison  7.680  26  

Monroe  101,004  355  

Montgomery  7,492  39  

Nassau   230,523  399  

Niagara  29,939  137  

NYC   1,146,309  1,521  

Oneida  34,276  99  

Onondaga   61,428  167  

Ontario   12,223  59  

Orange  63,609  130  

Orleans  5,793  34  

Oswego  14,784  59  

Otsego   5,671  56  

Putnam  13,401  36  

Rensselaer  18,137  78  

Rockland  56,166  81  

Saratoga  25,874  118  

Schenectady  19,967  62  

Schoharie  2,879  32  



Schuyler   2,034  4  

Seneca   3,429  14  

 St.
Lawrence   13,447  35  

Steuben   13,108  44  

Suffolk  260,951  499  

Sullivan   9,984  25  

Tioga   6,619  15  

Tompkins  7,704  11  

Ulster  19,624  70  

Warren   7,699  20  

Washington  7,083  31  

Wayne  10,794  50  

Westchester   150,068  234  

Wyoming  5,566  18  

Yates  2,075  2  

    
. א  46,806, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 49נעכטן זענען  

     געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 
    

    טויטפעלער לויט דער וואוינונג קאונטי 

    נייע טויטפעלער    קאונטי 

Albany  1  

Allegany   1  

Bronx  1  

Broome  2  

Chemung   3  

Chenango   1  

Erie  8  

Essex  2  

Genesee  1  

Greene  1  

Kings   3  

Livingston  1  

Madison  1  

Monroe  3  

Nassau   2  

Niagara  1  

Oneida  3  

Onondaga   1  

Orange  1  

Queens  2  



Rensselaer  1  

Saratoga  2  

Suffolk  3  

Warren   1  

Washington  1  

Westchester   1  

Wyoming  1  

    
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

לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אפוינטמענטס דארט וואו  
פאר מער אינפארמאציע איבער   vaccines.govבאזוכן ביי  עס זענען דא צו באקומען וואקסינען, אדער

   וואקסין אפוינטמענטס אין זייער 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  

לט צענטערס, אדער ׳ס(, רורעל העFQHCקוואליפיצירטע העלט צענטערס )-דעפארטמענטס, פעדעראל
עלטערן און   פַארמַאסיס וועלכע טוהען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע.

232-800-1-אדער רופן  438829, טעקסטן 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-וידוואקסין, וויבאלד די אנדערע קאו 19-בייָאוענטעק קאוויד-פייזער

   אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער.
    

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.
    

זענען געװארן   17,222ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  14,236נעכטן האבן 
א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך  פולשטענדיג װאקסינירט. 

     וואקסינירט איז ווי פאלגענד:
    

    
מענטשן מיט ווייניגסטנס איין  

   וואקסין דאזע
נטשן וואס זענען שוין מע

   פולשטענדיג וואקסינירט

   ראיאן

אלעס  
 צוזאמען  
   סך הכל

פארמערט אין די  
   שעה 24לעצטע 

אלעס  
 צוזאמען  
   סך הכל

פארמערט אין די  
   שעה 24לעצטע 

 Capital
Region  

805,228  412  725,709  833  

 New Central
York  

618,785  264  566,297  458  

 Finger
Lakes  

820,319  328  752,018  794  

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%7C77fa399ae44846fb974108d9b8f0ce15%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744166671483118%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oyToxBhAwdTnrGBK6v1SqLWmyijE97wu67WDB6BuZiA%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%7C77fa399ae44846fb974108d9b8f0ce15%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744166671483118%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oyToxBhAwdTnrGBK6v1SqLWmyijE97wu67WDB6BuZiA%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%7C77fa399ae44846fb974108d9b8f0ce15%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637744166671483118%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oyToxBhAwdTnrGBK6v1SqLWmyijE97wu67WDB6BuZiA%3D&reserved=0
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Island Long  2,024,147  1,133  1,796,876  2,028  

Hudson-Mid  1,578,239  1,174  1,379,984  1,515  

 Mohawk
Valley  

310,889  109  286,145  154  

 York New
City  

7,275,589  9,941  6,471,525  9,936  

 North
Country  

288,917  122  258,204  137  

 Southern
Tier  

416,771  290  380,944  338  

 Western
York New  

901,174  463  817,198  1,029  

  גאנצע  די אין
  סטעיט

15,040,058  14,236  13,434,900  17,222  

    
יו יארקער צו זען די נייסטע  איז פאראן פאר יעדן נ דעשּבָאורד נאכשפיר וואקסין 19-קאווידדער 

וואקסין. דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אװ   19-אינפארמאציע וועגן דאס אויסטיילן פון דעם קאוויד
  19העלט פאדערט אז װאקסינאציע אנשטאלטן זאלן באריכטן אלע דעיטא איבער געגעבענע קאװיד־

בענע װאקסין דאזעס אױף די  שעה; די דעיטא איבער געגע 24װאקסין דאזעס נישט שפעטער װי 
דעשבאורד װערט טעגליך אױפגעפרישט צו אפשפיגלען די לעצטע מעסטונגען אין די סטעיט'ס 

באריכטעטע דעיטא פון -װאקסינאציע אנשטרענגונג. דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אװ העלט 
NYSIIS  אוןCIR אײן פעדעראל־   איז אביסל אנדערש פון פעדעראל־באריכטעטע דעיטא, װאס שליסט

     געגעבענע דאזעס און אנדערע קלײנע אונטערשײדן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.
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