
 

 

 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/13/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול גיבט איבער די לעצטע נייעס פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס פארשריט מיטן 
   19-באקעמפן קאוויד

   
   שעה 24װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע   62,934

   
  טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן 19-קאוויד 46

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

  .19-פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד

  
האט גאווערנער  "די וואקסין איז די ערשטע און בעסטע שוץ מויער וואס מיר האבן קעגן דעם ווירוס", 

"מיט די האלידעי רייזע סעזאן אין וועלכע מיר גייען אט אט אריין און ווען פריינט און   האקול געזאגט.
צו בלייבן פארזיכטיג און   פאמיליע קומען זיך צוזאם אינעווייניג, איז עס נאך וויכטיגער פון סיי ווען

אונטערנעמען די נוטיגע באווארענונגען צו האלטן זיכער אונז אליין און אנדערע. באקומט די וואקסין אויב  
איר האט נאכנישט באקומען איינס, באקומט די בּוסטער אויב איר האט שוין יא און מאכט זיכער אז 

 אייערע באליבטע טוהען דאס זעלבע."  

 
  קורצן: אין  איבערגעגעבן אונטן ווערן   ציפערן היינטיגע  די

  179,704 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  8,993 - סך הכל פאזיטיוו •

  5.00% - פראצענט פאזיטיוו •

  4.62% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •

  +(109)  3,683 - פאציענטן האספיטאליזירט •

  445 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •

  +ICU - 736  (43)פאציענטן אין  •

  +(11) 399 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

  +(330) 220,524 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

  46 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

 -  עלטקעיר אנשטאלטןדורך ה HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •
47,183 

 Health Electronicדי געזונטהייט עלעקטראנישע אנטווארט ציפערן סיסטעם )
Response Data 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 - 59,990סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •
 

ערן באריכטעט דורך די  טויט סערטיפיקאט ציפערן וועלכע וו 19-די טעגליכע קאוויד



 

 

NYS DOH  און דורךNYC  צו דיCDC   רעכענען אריין די וועלכע שטארבן אין סיי וועלכע
ארט, אריינרעכענענדיג שפיטעלער, נוירסינג היימער, מושב זקנים אנשטאלטן, 

  אינדערהיים, אין האספיס קעיר אדער אין אנדערע פלעצער.

   31,361,706 - געגעבן סך הכל װאקסין דאזעס •

  62,934 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

   846,658 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

 יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון   •
- 86.8%   

יאר אלט און עלטער װאס זענען פולשטענדיג  18פראצענט ניו יארקער פון   •
  79.0% - װאקסינירט

יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער פון   •
(CDC) - 93.4%  

יאר און העכער וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט  18פראצענט ניו יארקער פון   •
(CDC) - 82.0%  

  75.4% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •

  67.9% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט •

 - ( CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •
81.0%  

  70.4%  - (CDCפראצענט 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
 פרייטאג,
 ,10 דעצעמבער
2021  

 שבת,
 ,11 דעצעמבער
2021  

  זונטאג,
 ,12 דעצעמבער
2021  

Capital 
Region  63.58  61.72  60.17  

Central 
New York  68.46  64.96  66.17  

Finger 
Lakes  67.48  65.68  64.86  

Long 
Island  64.24  64.90  68.97  

Mid-
Hudson  45.56  45.78  46.90  

Mohawk 
Valley  80.86  77.21  76.48  

New York 
City  34.12  37.03  40.95  

North 
Country  69.15  68.64  68.09  

Southern 
Tier  81.90  85.42  86.79  



 

 

Western 
New York  73.21  70.64  67.77  

אין די גאנצע  
  54.11  51.98  51.13  סטעיט

  
  באריכטעט ראיאן יעדע פאר רעזולטאטן טעסט  פאזיטיווע פון פראצענט דורכשניטליכע  טאגיגע-7 די

   פאלגנד:  ווי איז  טעג  דריי לעצטע די איבער
  

  ראיאן
 פרייטאג,
 ,10 דעצעמבער
2021  

 שבת,
 ,11 דעצעמבער
2021  

  זונטאג,
 ,12 דעצעמבער
2021  

Capital 
Region  6.60%  6.54%  6.52%  

Central 
New York  7.49%  7.45%  7.61%  

Finger 
Lakes  8.73%  8.54%  8.52%  

Long 
Island  6.34%  6.49%  6.66%  

Mid-
Hudson  4.53%  4.55%  4.57%  

Mohawk 
Valley  8.06%  7.77%  7.77%  

New York 
City  2.56%  2.70%  2.81%  

North 
Country  7.73%  7.76%  7.73%  

Southern 
Tier  6.03%  6.25%  6.25%  

Western 
New York  9.88%  9.53%  9.38%  

  גאנצע די אין
  4.62%  4.61%  4.58%  סטעיט

   
  סיטי יארק ניו פון באראו יעדע  אין רעזולטאטן טעסט  פאזיטיווע פון פראצענט דורכשניטליכע  טאגיגע-7 די

   פאלגענד: ווי איז טעג דריי לעצטע די איבער באריכטעט
   

  באראו
 פרייטאג,
 ,10 דעצעמבער
2021  

 שבת,
 ,11 דעצעמבער
2021  

  זונטאג,
 ,12 דעצעמבער
2021  

Bronx  2.49%  2.54%  2.60%  

Kings  2.47%  2.59%  2.68%  

New York  1.95%  2.13%  2.29%  

Queens  3.01%  3.13%  3.25%  



 

 

Richmond  4.13%  4.45%  4.46%  

  
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די סך   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 8,993נעכטן האבן 
    די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד: .2,835,295צו  HERDSהכל פעלער געציילט דורך  

  

  קאונטי
סך הכל 
  פאזיטיוו

נײע  
  פאזיטיוו

צאל 
באשטעטיגטע 

ָאומיקרָאן  
פעלער אין די  

גאנצע סטעיט: 
38*  

Albany  36,489  88  -  

Allegany  6,531  28  -  

Broome  30,165  78  1  

Cattaraugus  10,801  46  -  

Cayuga  10,403  33  -  

Chautauqua  16,319  75  -  

Chemung  13,815  42  -  

Chenango  6,070  22  -  

Clinton  8,785  39  -  

Columbia  6,203  11  -  

Cortland  6,515  14  -  

Delaware  4,929  17  -  

Dutchess  39,843  124  -  

Erie  133,831  389  -  

Essex  3,258  10  -  

Franklin  5,941  31  -  

Fulton  8,434  33  -  

Genesee  9,394  45  -  

Greene  5,297  19  -  

Hamilton  558  1  -  

Herkimer  9,080  32  -  

Jefferson  12,363  39  -  

Lewis  4,505  17  -  

Livingston  7,820  23  -  

Madison  8,059  33  -  

Monroe  104,068  275  -  

Montgomery  7,735  20  -  

Nassau  236,612  788  3  

Niagara  31,118  129  -  

NYC  1,170,385  3,824  23  

Oneida  35,450  141  2  



 

 

Onondaga  63,396  218  1  

Ontario  12,770  50  -  

Orange  65,229  157  -  

Orleans  6,039  13  -  

Oswego  15,421  73  -  

Otsego  5,975  27  -  

Putnam  13,808  36  -  

Rensselaer  18,862  43  -  

Rockland  56,975  119  -  

Saratoga  26,955  79  -  

Schenectady  20,577  44  -  

Schoharie  3,048  20  -  

Schuyler  2,141  4  -  

Seneca  3,580  17  -  

St. 
Lawrence  14,038  27  

-  

Steuben  13,684  35  -  

Suffolk  268,570  918  4  

Sullivan  10,355  34  -  

Tioga  6,928  17  -  

Tompkins  8,423  46  2  

Ulster  20,201  44  -  

Warren  8,023  19  -  

Washington  7,426  38  -  

Wayne  11,294  75  -  

Westchester  152,856  350  1  

Wyoming  5,772  15  -  

Yates  2,173  9  -  

  1  -  -  אומבאקאנט

  
- סטעיט א דורך געווארן פעסטגעשטעלט זענען וועלכע פעלער באקאנטע די  זענען פעלער צאל די *

 דא ווארשיינליך למעשה איז וואס פעלער צאל  די אויף נישט ווייזן  און לאבארעטאריע באשטעטיגטע
  באפעלקערונג. די צווישן

   
. א  47,183די סך הכל טויטפעלער צו  , ברענגנדיג 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 46נעכטן זענען 

   געאגראפישע צוטיילונג לויט דער קאונטי וואו די מענטשן האבן געוואוינט איז ווי פאלגנד:
  

  וואוינונג פון קאונטי די לויט טויטפעלער

  טױטפעלער נײע  קאונטי

Bronx  2  

Broome  1  

Chautauqua  3  

Columbia  1  



 

 

Cortland  1  

Dutchess  1  

Erie  4  

Fulton  1  

Kings  3  

Livingston  1  

Madison  1  

Manhattan  1  

Monroe  2  

Montgomery  1  

Nassau  2  

Niagara  1  

Oneida  2  

Onondaga  1  

Orange  1  

Queens  2  

Saratoga  2  

Schoharie  1  

Seneca  1  

Suffolk  5  

Sullivan  1  

Tioga  2  

Tompkins  1  

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

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

צו טרעפן   vaccines.gov מאכן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען זענען דא צו באקומען, אדער באזוכן
  אינפארמאציע איבער װאקסין 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 
נטערס, אדער ׳ס(, רורעל העלט צעFQHCקוואליפיצירטע 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 

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

  אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער. 
   

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%7C58f30f73298d41a76dfc08d9be73074e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750223534510269%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oCkK3UT%2BiyoVHlTHe13xT9nTR328ry%2FAarxh8DQsZmE%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C58f30f73298d41a76dfc08d9be73074e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750223534520224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZE%2BGef0SQlFt5MzWcY40ZctEMaWZCyFe796hpNUF2fE%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%7C58f30f73298d41a76dfc08d9be73074e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750223534520224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cjxHvv9Kq50DTigFOH28vu8Vb9fHYJoKgoCrhqV47QY%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%7C58f30f73298d41a76dfc08d9be73074e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750223534530178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QxuA39VREJYLpLQZyM5UII518DJD42PTcARVnSluHUY%3D&reserved=0


 

 

פאר עלטערן און גַארדיענס מיט נייע אינפארמאציע, אפט געפרעגטע  וועבזייטל נייעבאזוכט אונזער 
פראגן און ענטפערס און מיט נאך מיטלען ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גַארדיענס פון קינדער  

   אין די עלטער.
   

זענען געװארן   10,728ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  13,211נעכטן האבן 
די צאל ניו יארקער װעלכע זענען װאקסינירט געװארן אויסגערעכנט לױט די  פולשטענדיג װאקסינירט.

  ראיאן 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  

811,552  388  735,404  682  
  

Central New 
York  

621,718  191  572,762  272  
  

Finger Lakes  825,738  360  760,221  533    

Long Island  2,039,939  878  1,814,179  966    

Mid-Hudson  1,592,538  714  1,396,378  828    

Mohawk 
Valley  

312,727  354  288,429  108  
  

New York 
City  

7,367,996  9,628  6,539,517  6,742  
  

North 
Country  

290,489  69  260,779  137  
  

Southern 
Tier  

420,122  163  384,703  47  
  

Western New 
York  

908,041  466  827,214  413  
  

  גאנצע די אין
  סטעיט

15,190,860  13,211  13,579,586  10,728  
  

            

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

וואקסין. דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אװ העלט פאדערט  19-איבער די פארטיילונג פון די קאוויד
װאקסין דאזעס נישט  19אז װאקסינאציע אנשטאלטן זאלן באריכטן אלע דעיטא איבער געגעבענע קאװיד־

יבער געגעבענע װאקסין דאזעס אױף די דעשבאורד װערט טעגליך  שעה; די דעיטא א 24שפעטער װי 
אױפגעפרישט צו אפשפיגלען די לעצטע מעסטונגען אין די סטעיט'ס װאקסינאציע אנשטרענגונג. ניו יארק  

זענען עטוואס  CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון -סטעיט דעפארטמענט אוו העלט
אדמיניסטרירטע -אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראלבאריכטעטע -אנדערש פון פעדעראלע

דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ציפערן פון ביידע אינפארמאציע קוועלער זענען  
   אריינגערעכנט אין די אויבערשטע פארפענטליכונג.

  
###  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C58f30f73298d41a76dfc08d9be73074e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750223534530178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rfiKB9q5i1utSTSH30q3UzNLnOjqtKhF8gKMdJfhg5s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C58f30f73298d41a76dfc08d9be73074e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750223534530178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HpOlN9gNGU7kxuFhzSBg7J2MWNpBy3SVTRLt9qmWDRk%3D&reserved=0
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