
 
 גאווערנאר קעטי האקול    12/20/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

      שעה 24װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע   75,522
      

 טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן  19-קאוויד 60
      

  סטעיט'ס די איבער נייעס לעצטע די יארקער ניו פאר איבערגעגעבן היינט האט האוקאל קעטי גאווערנאר
   .19-קאוויד  באקעמפן מיטן פארשריט

   
בלייבן וואך אין  פעלער דערמאנט אונז אז מיר דארפן ווייטער  19-״דער ווינטער אנפלייץ אין קָאוויד

״מאכט זיכער אז איר ניצט אלע  האט גאווערנער האקול געזאגט.אונזער קאמף קעגן דער פאנדעמיע,״ 
מיטלען וואס מיר ווייסן אז זיי ארבעטן צו רעדוצירן דער ריזיקע פון טראנסמיסיע און ערנסט קראנקהייט:  

ווערט וואקסינירט אויב איר זענט נאכנישט און באקומט דעם בּוסטער אויב יא, מאסקירט אייך ווען איר  
ען צווישן גרויסע פארזאמלונגען. לאז מיר זיכער מאכן אז אונזערע זענט אינעווייניג און זייט פארזיכטיג וו

נאענטע און באליבטע און די מערסט באדערפטיגע צווישן אונז דעם הָאלידעי סעזאן זענען מיט אונז פאר  
 דעם נעקסטן און פאר די פילע קומענדע.״  

   
    קורצן: אין  געגעבן אונטן  ווערן דעטאלן היינטיגע  די

   258,612 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •

   23,391 - סך הכל פאזיטיוו •

  9.04% - פראצענט פאזיטיוו •

   7.40% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •

   +(140) 4,020 -פאציענט האספיטאליזאציעס  •

   513 -נײע פאציענטן אין שפיטאל  •

  +ICU - 769  (8)פאציענטן אין  •

   +(3) 451 -מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •

   +(336) 223,654 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

   60 - איבער העלטקעיר אנשטאלטן HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

   47,613 -איבער העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •
 

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

    נורסינג היימען, און ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען.

   CDC - 60,500סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •
 



 NYSפראוויזארישער טויט סערטיפיקאט דאטע באריכטער דורך   19-ר קאווידדער טעגליכע
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.

   32,448,118 -סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן  •

   75,522 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

   1,086,412  -טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

  -יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער פון   •
88.0%    

    80.1% - יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון   •

(  CDCיאר און עלטער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער פון   •
- 94.5%   

  -( CDCיאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער פון   •
82.4%    

    76.7% -פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  •

    69.0% -פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט  •

    82.2% -( CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע ) •

   71.0%  - (CDCארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט )פראצענט פון אלע ניו י •

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

  פאלגנד
   

   ראיאן
 דעצעמבער פרייטאג,
17,  2021   

  דעצעמבער שבת,
18,  2021   

 דעצעמבער זונטאג,
19,  2021   

Region Capital   59.25   59.87   62.37   

 New Central
York   67.44   68.16   68.33   

Lakes Finger   57.62   56.81   56.51   

Island Long   93.69   102.76   112.50   

Hudson-Mid   63.30   68.83   75.01   

 Mohawk
Valley   76.30   77.04   75.30   

City York New   79.12   92.92   112.35   

Country North   59.40   57.08   56.33   

Tier Southern   103.99   110.44   110.42   

 New Western
York   58.00   56.22   55.63   

  גאנצע די אין
   93.78   83.26   75.29  סטעיט

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

   



    ראיאן
 פרייטאג,

  דעצעמבער
17,  2021   

 שבת,
  דעצעמבער

18,  2021   

  זונטאג,
  דעצעמבער

19,  2021   

 Capital
Region   6.67%   6.93%   7.05%   

 Central
York New   8.20%   8.20%   8.26%   

 Finger
Lakes   8.26%   8.31%   8.18%   

 Long
Island   8.73%   9.32%   9.84%   

-Mid
Hudson   5.76%   6.08%   6.42%   

 Mohawk
Valley   8.20%   8.71%   8.62%   

 York New
City  5.23%   6.04%   6.82%   

 North
Country   7.61%   7.57%   7.48%   

 Southern
Tier  6.76%   7.26%   7.27%   

 Western
York New   9.05%   9.09%   9.06%   

  די אין
 גאנצע
   7.40%   6.88%   6.29%  סטעיט

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

     

  ניו אין בארא
    סיטי יארק

 פרייטאג,
  דעצעמבער

17,  2021   

 שבת,
  דעצעמבער

18,  2021   

  זונטאג,
  דעצעמבער

19,  2021   

Bronx   4.73%   5.53%   6.34%   

Kings   5.12%   6.00%   6.80%   

York New   5.45%   6.36%   7.10%   

Queens   5.24%   5.99%   6.74%   

Richmond   5.71%   5.98%   6.64%   

   
   

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 23,391נעכטן האבן 
     . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד:2,963,585סך הכל פעלער צו 

   

    קאונטי
סך הכל 
    פאזיטיוו

ניי 
    פאזיטיוו



Albany   37,701   135   

Allegany   6,741   24   

Broome   31,380   107   

Cattaraugus   11,107   31   

Cayuga   10,748   28   

Chautauqua   16,843   40   

Chemung   14,256   29   

Chenango   6,362   28   

Clinton   9,152   43   

Columbia   6,441   23   

Cortland   6,740   21   

Delaware   5,147   16   

Dutchess   41,216   161   

Erie  137,207   412   

Essex   3,410   15   

Franklin   6,137   14   

Fulton   8,681   9   

Genesee   9,687   27   

Greene   5,561   13   

Hamilton   576   1   

Herkimer   9,447   29   

Jefferson   12,665   36   

Lewis   4,617   9   

Livingston   8,092   28   

Madison   8,415   28   

Monroe   106,765   306   

Montgomery  7,964   19   

Nassau   247,739   1,947   

Niagara   32,081   103   

NYC  1,236,435   15,245   

Oneida   36,719   129   

Onondaga   65,494   236   

Ontario   13,247   44   

Orange   67,470   308   

Orleans   6,223   22   

Oswego   16,106   67   

Otsego   6,259   17   

Putnam   14,430   110   

Rensselaer   19,516   78   

Rockland   58,489   206   

Saratoga   28,047   132   

Schenectady   21,142   64   



Schoharie   3,210   11   

Schuyler   2,270   6   

Seneca   3,731   13   

 St.
Lawrence   14,543   24   

Steuben   14,085   33   

Suffolk   279,804   1,696   

Sullivan   10,803   51   

Tioga   7,205   19   

Tompkins   10,343   22   

Ulster  20,798   76   

Warren   8,381   41   

Washington   7,780   45   

Wayne   11,709   43   

Westchester  158,253   957   

Wyoming   5,945   9   

Yates   2,270   5   

     
צוליב דער ראטע פון פארשפרייטונג פון ָאמיקרָאן איז עס מער באדייטנד צו איצט באריכט די פראצענט  

סיקווענץ דַאטעּבעיסעס, דערנאך  19-פון ָאמיקרָאן וועריענטן ווי באריכטעט צו דער פובליק קָאוויד
רן פארגליכן צו דער סך  פארזעצן ווייטער באריכטן צאלן פון איינצעלנע פעלער. די פראצענט קען דאן ווע

דער פראצעס איז אין איינקלאנג מיט וויאזוי דער ניו יארק   הכל פאזיטיוו קָאוויד פאל צאל אין דעם סטעיט.
סטעיט העלט דעפארטמענט האט באריכטעט אויף אלע אנדערע וועריענטן ָאנליין: 

data-variant-19-https://coronavirus.health.ny.gov/covid   
  

  SARS-CoV-2ג פון  דַאטעּבעיס, דער גרעסטער פארזאמלונ GISAIDדאטע היינט אינדערפרי אין דער 
פראצענט פון אריינגעגעבענע    11סיקווענצן אין דער וועלט, ווייזן אז דער ָאמיקרָאן וועריענט באשטייט פון  

 .  12/18/21און  12/5/21סיקווענצן פון ניו יארק סטעיט צווישן 
  

ווערן  , וועלכס איז ערווארטעט צו CDCעס איז צום באמערקן אז ענליכע דאטע באריכטעט פון די 
זאגן די וועריענט פראצענטן פאר א  -אפדעיט׳עט דעם וואך, ניצט אויך סטאטיסטישע מוסטער צו פאראויס

 CDCזאגן איז ערווארטעט אז דער -מער לעצטנסדיגער צייט אפשניט. צוליב דעם צוגאנג אין פאראויס
 וואך.  וועט באריכטן א באדייטנדע העכערע פראצענט פון דעם ָאמיקרָאן וועריענט דעם 

  
. א  47,613, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 60נעכטן זענען 

     געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 
     

    קאונטי וואוינונג דער לויט טויטפעלער

   טויטפעלער נייע   קאונטי

Albany   3   

Allegany   1   

Bronx   1   

Broome   2   

Cattaraugus   1   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5257300fe7394130db6a08d9c4038675%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756341694560291%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XPTGRMyCYvnjcGqeiRnvbNdxkJPXn9phionmZqPAz6U%3D&reserved=0


Chemung   1   

Delaware   1   

Dutchess   3   

Erie  4   

Franklin   1   

Kings   6   

Manhattan   1   

Monroe   5   

Nassau   1   

Niagara   2   

Oneida   2   

Onondaga   2   

Ontario   1   

Orange   3   

Queens   3   

Rockland   2   

Seneca   1   

Lawrence St.   1   

Suffolk   7   

Sullivan   1   

Tompkins   2   

Westchester  2   

     
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  עּפ ׳ ,VAX-4-NYS-833-1 ן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער  מענטש

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

 וואקסין אפוינטמענטס אין זייער געגנט.  
   

יעריגע קינדער  -11ביז  5ניו יארקערס וואס זוכן צו באשטימען א צייט פאר וואקסין אפוינטמענטס פאר 
ערמוטיגט זיך צו פארבינדן מיט זייערע קינד׳ס ּפעדיַאטרישען, פאמיליע דאקטער, קאונטי העלט ווערן ד

׳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  438829, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו vaccines.govגַארדיענס קענען באזוכן 
דער ּפרָאוויידער טוט אנבאטן דעם   צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז 0233

וואקסינען זענען נאכנישט  19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19-בייָאוענטעק קאוויד-ּפפייזער
 ר עלטער גרופע.  אויטאריזירט פאר דע 

   
פאר עלטערן און אויפציער פאר נייע אינפארמאציע, אפט  וועבזייטל נייערבאזוכט אונזער 

מיטלען ספעציעל געאייגנט פאר עלטערן און  -געפרעגטע פראגעס און ענטפערס, און הילפס
   אויפציער פון דער עלטער גרופע.

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%7C5257300fe7394130db6a08d9c4038675%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756341694570253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gQMCv09ntZ80ivhfh%2BZHzLGo1zYqg7EDgebK5DaeYps%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%7C5257300fe7394130db6a08d9c4038675%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756341694570253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gQMCv09ntZ80ivhfh%2BZHzLGo1zYqg7EDgebK5DaeYps%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%7C5257300fe7394130db6a08d9c4038675%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756341694570253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gQMCv09ntZ80ivhfh%2BZHzLGo1zYqg7EDgebK5DaeYps%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%7C5257300fe7394130db6a08d9c4038675%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756341694570253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gQMCv09ntZ80ivhfh%2BZHzLGo1zYqg7EDgebK5DaeYps%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%7C5257300fe7394130db6a08d9c4038675%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756341694570253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yiXU1QJsE9OFK9hjmhqo9JaNW%2B4AeTLeuuOReuIoDiA%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%7C5257300fe7394130db6a08d9c4038675%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756341694580204%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jEHPaM5ErUOwozY4azgB7%2BUD1yWFRxNNDbwgU%2FJloqE%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5257300fe7394130db6a08d9c4038675%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756341694580204%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uMTl9SSPGTu4EMupo9pskXqRcCpAGr35EhyidRRHSQw%3D&reserved=0


   
ן  זענען געװאר 29,441ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  11,845נעכטן האבן 

א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך  פולשטענדיג װאקסינירט.
    וואקסינירט איז ווי פאלגענד:

   

   
  איין ווייניגסטנס מיט מענטשן

   דאזע וואקסין
  שוין זענען וואס מענטשן

   וואקסינירט פולשטענדיג

   ראיאן

אלעס 
 צוזאמען 
 סך הכל 

פארמערט אין די  
 שעה  24לעצטע 

אלעס 
 צוזאמען 
 סך הכל 

פארמערט אין די  
 שעה  24לעצטע 

 Capital
Region   

930,039   409   849,168   362   

 New Central
York   

624,612   262   576,813   265   

 Finger
Lakes   

829,975   312   766,191   333   

Island Long   2,057,919   1,743   1,827,518   1,228   

Hudson-Mid   1,608,775   1,447   1,410,884   1,290   

 Mohawk
Valley   

314,231   106   290,338   116   

 York New
City  

7,459,619   6,732   6,609,121   25,188   

 North
Country   

292,031   63   262,794   81   

 Southern
Tier  

422,591   241   386,836   121   

 Western
York New   

913,717   530   834,806   457   

  גאנצע די אין
  סטעיט

15,453,509   11,845   13,814,469   29,441   

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

וואקסין. דער ניו יארק סטעיט העלט   19-אינפארמאציע וועגן דאס אויסטיילן פון דעם קאוויד
וואקסין   19-דעפארטמענט פארלאנגט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאוויד

שעה. דער דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די   24אויסטיילונג אינפארמאציע אין פארלויף פון 
נייסטע די וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. דער ניו יארק  

איז אביסל אנדערש פון  CIRאון  NYSIISבאריכטעטע דעיטא פון -סטעיט דעפארטמענט אװ העלט
ליסט אײן פעדעראל־געגעבענע דאזעס און אנדערע קלײנע  פעדעראל־באריכטעטע דעיטא, װאס ש

    אונטערשײדן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן. 
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