
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/9/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

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

      שעה  24װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  145,152
    

     טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן 19-קאוויד  54
     

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

  

״מיר  האט גאווערנער האקול געזאגט.״דער אנפלייץ אין קעיסעס זאל זיין א דרינגענדע ווארענונג,״ 
האבן די מיטלען אפצוהאלטן דער פארשפרייטונג פון דעם טויטליכן וויירוס און באשיצן מענטשן פון ווערן 

ץ, און טראגט א מאסקע.  : ווערט וואקסינירט, באקומט א ּבוסטער איינשפרי19-ערנסט קראנק פון קָאוויד
לאמיר אויסניצן די געצייג וואס מיר האבן כדי צו קענען האבן א גרעסערע פארגעניגן פון די הָאלידעיס  

  און ענדליך ברענגען א סוף צו דער פאנדעמיע.״

 
     קורצן: אין געגעבן  אונטן  ווערן דעטאלן היינטיגע די

   249,960 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •

   12,491 -  סך הכל פאזיטיוו  •

  5.00% -  פראצענט פאזיטיוו  •

  4.78% -  טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו -7 •

  +(9) 3,498 -פאציענט האספיטאליזאציעס  •

   511 - נײע פאציענטן אין שפיטאל  •

  +ICU  - 656 (23)פאציענטן אין  •

  +(12) 364  -מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •

  +(467) 218,876 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

  54 -  איבער העלטקעיר אנשטאלטן HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

  46,903 -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 - 59,719רך די סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דו  •
 

פראוויזארישער טויט סערטיפיקאט דאטע באריכטער דורך    19-דער טעגליכער קאוויד
NYS DOH   אוןNYC סי רעכנט אריין די וועלכע שטארן אין סיי וועלכן  -די- צו דער סי



ארט, אריינגערעכנט שפיטעלער, נורסינג היימען, ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען,  
    אינדערהיים, אין האספיס, און אנדערע ערטער.

   30,904,286 - סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן  •

  145,152 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

   899,212 - טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע   18פראצענט ניו יארקער פון   •
- 86.5%    

  - יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון   •
78.8%   

יאר און עלטער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע   18פראצענט ניו יארקער פון   •
(CDC )- 92.1%  

יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט  18פראצענט ניו יארקער פון   •
(CDC )- 81.3%  

  75.1% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  •

  67.5% -פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט  •

  -( CDCקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע )פראצענט פון אלע ניו יאר  •
79.7%   

 - (CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) •
69.3%   

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

   פאלגנד:
  

 ראיאן  
זונטאג,  

,  6דעצעמבער  
2021  

דינסטאג,  
,  7דעצעמבער  

2021  

מיטוואך,  
,  8דעצעמבער  

2021  

Capital 
Region  

71.74  69.37  66.57  

Central 
New York  

71.62  71.57  70.67  

Finger 
Lakes  

79.84  76.86  75.92  

Long 
Island  

58.25  59.66  60.03  

Mid-
Hudson   

41.68  42.85  43.35  

Mohawk 
Valley  

83.87  85.25  83.04  

New York 
City  

25.69  26.99  30.21  

North 
Country  

76.48  75.35  72.90  



Southern 
Tier  

81.58  80.90  80.07  

Western 
New York  

86.75  82.47  79.05  

אין די גאנצע  
 סטעיט 

48.69  48.96  49.83  

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

  

 ראיאן  
זונטאג,  

,  6דעצעמבער  
2021  

דינסטאג,  
,  7דעצעמבער  

2021  

מיטוואך,  
,  8דעצעמבער  

2021  

Capital 
Region  

7.52%  7.03%  7.02%  

Central 
New York  

7.93%  7.78%  7.77%  

Finger 
Lakes  

10.14%  9.58%  9.59%  

Long 
Island  

5.98%  6.04%  6.09%  

Mid-
Hudson   

4.63%  4.63%  4.56%  

Mohawk 
Valley  

8.29%  8.38%  8.58%  

New York 
City  

2.35%  2.35%  2.55%  

North 
Country  

8.58%  8.27%  8.36%  

Southern 
Tier  

6.01%  6.00%  6.14%  

Western 
New York  

11.12%  10.66%  10.46%  

אין די גאנצע  
 סטעיט 

4.87%  4.75%  4.78%  

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

    

   בארא
  זונטאג,

  ,6  דעצעמבער
2021  

  דינסטאג,
  ,7  דעצעמבער

2021  

  מיטוואך,
  ,8  דעצעמבער

2021  

Bronx  2.36%  2.39%  2.68%  



Kings   2.28%  2.32%  2.48%  

York New  1.62%  1.60%  1.68%  

Queens  2.90%  2.89%  3.14%  

Richmond   3.81%  3.88%  4.28%  

  
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 12,491נעכטן האבן 
די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי   .2,791,804צו  HERDSדעם סך הכל צוזאמגעשטעלט דורך 

    פאלגענד: 
  

    קאונטי 
סך הכל  
     פאזיטיוו

ניי  
     פאזיטיוו

צאל ָאמיקרָאן  
פעלער 

געשטעלט פעסט
איבער׳ן סטעיט:  

19 * 

Albany  35,905  176  -   

Allegany   6,390  42  -   

Broome  29,536  178  1  

Cattaraugus  10,594  80  -   

Cayuga   10,208  59  -   

Chautauqua  15,972  108  -   

Chemung   13,553  93  -   

Chenango   5,923  43  -   

Clinton  8,567  64  -   

Columbia  6,074  51  -   

Cortland  6,373  65  -   

Delaware  4,804  43  -   

Dutchess  39,239  167  -   

Erie  131,586  727  -   

Essex  3,177  26  -   

Franklin   5,814  24  -   

Fulton  8,258  60  -   

Genesee  9,197  62  -   

Greene  5,212  40  -   

Hamilton   539  6  -   

Herkimer  8,891  53  -   

Jefferson   12,093  71  -   

Lewis   4,414  19  -   

Livingston  7,665  62  -   

Madison  7,844  55  -   

Monroe  102,528  624  -   

Montgomery  7,605  36  -   

Nassau   232,962  911  -   



Niagara  30,434  187  -   

NYC   1,155,311  4,253  12 ** 

Oneida  34,814  176  2  

Onondaga   62,372  354  -   

Ontario   12,485  108  -   

Orange  64,278  259  -   

Orleans  5,909  39  -   

Oswego  15,050  107  -   

Otsego   5,814  45  -   

Putnam  13,565  57  -   

Rensselaer  18,447  125  -   

Rockland  56,511  149  -   

Saratoga  26,350  169  -   

Schenectady  20,230  105  -   

Schoharie  2,960  22  -   

Schuyler   2,081  23  -   

Seneca   3,500  32  -   

St. 
Lawrence   

13,729  126  -   

Steuben   13,369  105  -   

Suffolk  264,032  1,132  3  

Sullivan   10,150  66  -   

Tioga   6,768  69  -   

Tompkins  7,846  73  -   

Ulster  19,849  97  -   

Warren   7.832  62  -   

Washington  7,251  61  -   

Wayne  11,021  100  -   

Westchester   151,109  366  1  

Wyoming  5,690  62  -   

Yates  2,124  17  -   

  
  באשטעטיגטע-סטעיט א  דורך  פעסטגעשטעלט  פעלער באוואוסטע פארטרעט פעלער צאל  די *

  דער אין מעגליך  גאנץ איז  וואס פעלער צאל פולשטענדיגער  דער  נישט איז   און לאבאראטאריע,
   באפעלקערונג.

  קעיס 1 מיט געווארן געמינערט  הכל סך דער  איז  נעכטן, פעלער פון  איבערציילן דאס  צוליב **
    

  א . 46,959 צו הכל סך  דעם  ברענגענדיג ,19-קאוויד פון געשטארבן יארקער ניו 54  זענען נעכטן
     פאלגענד:  ווי איז  קאונטי וואוינונג דער  לויט  צוטיילונג געאגראפישע

  

  קאונטי   וואוינונג  דער לויט טויטפעלער

  טויטפעלער נייע   קאונטי 

Albany  1  



Allegany   1  

Bronx  3  

Cattaraugus  1  

Erie  5  

Essex  1  

Fulton  2  

Genesee  1  

Jefferson   3  

Kings   4  

Livingston  1  

Monroe  1  

Montgomery  1  

Nassau   1  

Niagara  4  

Oneida  2  

Onondaga   1  

Orange  1  

Orleans  1  

Queens  3  

Rensselaer  1  

Richmond   2  

Rockland  1  

Saratoga  3  

Schenectady  1  

Schuyler   2  

Steuben   1  

Suffolk  1  

Ulster  1  

Wayne  2  

Westchester   1  

    

    
און  5אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינאציע פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער פון 

עלטער, און וואקסינאציעס זענען דא צו באקומען ביי אלע פלעצער אן אן אּפוינטמענט לויט די סדר פון 
אנגען און עלטער. אינפארמאציע איבער וועלכע פלעצער פארל  12אריינקום פאר מענטשן פון 

. מענטשן  וועבזייטליאר איז פארעפענטליכט אויף אונזער  11און  5אּפוינטמענטס פאר קינדער צווישן 
וועלכע ווילן ענדערש מאכן אן אּפוינטמענט ביי א מאסן וואקסינאציע פלאץ וואס איז אנגעפירט דורך די  

. מענטשן  4829-697-833-1דער דורכן רופן א עּפ Eligible I Amסטעיט, קענען דאס טוהן דורך די 
קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל  

 vaccines.govואו עס זענען דא צו באקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי צו מאכן אפוינטמענטס דארט ו
   וינטמענטס אין זייער געגנט. פאר מער אינפארמאציע איבער וואקסין אפ

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%7Cbc9d21ddec6a490f299208d9bb611acc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637746848025829722%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zmRrvPr6l6HttDGPyry9qe3NS88uS%2B8r%2BDmKJlIxYRI%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%7Cbc9d21ddec6a490f299208d9bb611acc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637746848025839672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RoC5PEos93Dt5hqxj3lYL2VP6k1AYrkqvdi%2FbP5REcs%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%7Cbc9d21ddec6a490f299208d9bb611acc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637746848025839672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bzxRViOOr4SN%2FBqCMdmTdk85RLQweNSbEsJ7M6pLCAM%3D&reserved=0


    
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 FQHCט צענטערס )קוואליפיצירטע העל-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 

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 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   24,049ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  25,317נעכטן 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  
מענטשן וואס זענען שוין 
   פולשטענדיג וואקסינירט  

 ראיאן  

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

פארמערט אין די  
 שעה   24לעצטע 

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

פארמערט אין די  
   שעה   24לעצטע 

Capital 
Region  

808,451  879  730,622  1,864  
  

Central New 
York  

620,192  424  569,155  843  
  

Finger Lakes  823,172  1,035  755,686  1,371    

Long Island  2,032,146  2,360  1,804,472  2,528    

Mid-Hudson  1,585,756  2,483  1,388,095  2,539    

Mohawk 
Valley  

311,696  241  287,284  410  
  

New York 
City  

7,314,740  16,091  6,502,482  12,015  
  

North 
Country  

289,721  236  259,412  515  
  

Southern Tier  418,157  433  382,649  512    

Western New 
York  

904,472  1,135  821,555  1,452  
  

אין די גאנצע  
 סטעיט 

15,108,503  25,317  13,501,412  24,049  
  

            

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

וואקסין. דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אװ   19-אינפארמאציע וועגן דאס אויסטיילן פון דעם קאוויד

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbc9d21ddec6a490f299208d9bb611acc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637746848025839672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bzxRViOOr4SN%2FBqCMdmTdk85RLQweNSbEsJ7M6pLCAM%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%7Cbc9d21ddec6a490f299208d9bb611acc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637746848025849636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mRaz%2F0rWNNbFdeAca9pWEsegIQ8EjSpATmSfV3VMQJs%3D&reserved=0
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%7Cbc9d21ddec6a490f299208d9bb611acc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637746848025849636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tNP%2BQ78bz2SyV73FB57%2BiD0IHXefbwv47oZPU01dLcA%3D&reserved=0


  19העלט פאדערט אז װאקסינאציע אנשטאלטן זאלן באריכטן אלע דעיטא איבער געגעבענע קאװיד־
געבענע װאקסין דאזעס אױף די  שעה; די דעיטא איבער גע 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 סט אײן פעדעראל־ איז אביסל אנדערש פון פעדעראל־באריכטעטע דעיטא, װאס שלי
     געגעבענע דאזעס און אנדערע קלײנע אונטערשײדן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.
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