
 

 

 
 

 גאווערנאר קעטי האקול   12/24/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 פארשריט סטעיט'ס  די איבער יארקער ניו פאר נייעס לעצטע  די איבער גיבט  גאווערנאר·האוקאל
  19-קאוויד  באקעמפן מיטן

   
   שעה  24װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  137,424

   
  טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן 19-קאוויד  69

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

  פארעפענטליכט  נישט  ציפערן HERDS די וועלן האלידעי די צוליב .19-פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
  זונטאג, ווערן פארעפענטליכט   וועט  ָאּפדעיט  קאוויד קומענדיגע  די און ,25 דעצעמבער  אויף ווערן

  .26 דעצעמבער 

  
"א דאנק וואקסינען און בּוסטערס גייט אונזער קאמף קעגן די פאנדעמיע בעסער פון לעצטע קראצמאך,  

מיר נעמען אונטער די ריכטיגע פארזיכטיגקייט מאסנאמען צו  אבער מיר מוזן נאכאלץ זיכער מאכן אז 
"ווערט   האט גאווערנער האקול געזאגט.האלטן זיכער איינער דעם אנדערן דעם האלידעי סעזאן", 

וואקסינירט, באקומט די בּוסטער אויב איר זענט שוין וואקסינירט און מאכט זיכער צו אנטוהן א מאסקע  
באזונדערס אויב איר באזוכט עלטערע באליבטע. גיבט אכט צו באשיצן   —און צו וואשן אייערע הענט 

מיט אייך ביים טיש דעם  אייערע באליבטע וואס זענען די מערסטע אויסגעשטעלט וועלכע שליסן זיך אן 
סוף וואך, און לאמיר זיכער מאכן אז מיר געניסן פון א געזונטע קראצמאך און א פרייליכן האלידעי  

  סעזאן."

  
  קורצן:  אין געגעבן אונטן ווערן דעטאלן  היינטיגע  די
 

  359,191 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  44,431 - סך הכל פאזיטיוו  •

  12.37% - פראצענט פאזיטיוו •

  10.18%  - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •

  +(210) 4,744 -  פאציענטן האספיטאליזירט •

   916 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •

  +ICU - 884 (47)פאציענטן אין  •

  +( 21)  495 -  מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

  +( 618)  225,798 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

  69 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

 47,869 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •
 
Response Electronic Health ) סיסטעם ציפערן אנטווארט   עלעקטראנישע  געזונטהייט  די



 

 

HERDS System, Data) די  פון ציפערן פון  מקור  א איז DOH NYS  ציפערן זאמלט  וואס  
 שפיטעלער, דורך  באריכטעט  ווערן וואס די נאר  טויטפעלער, טעגליכע  באשטעטיגטע  איבער 

   אנשטאלטן. זקנים מושב און היימער  נוירסינג

 CDC - 60,751סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •
 

 NYS DOHטויט סערטיפיקאט ציפערן וועלכע ווערן באריכטעט דורך די  19-די טעגליכע קאוויד
רעכענען אריין די וועלכע שטארבן אין סיי וועלכע ארט,   CDCצו די  NYCאון דורך 

אריינרעכענענדיג שפיטעלער, נוירסינג היימער, מושב זקנים אנשטאלטן, אינדערהיים, אין  
  האספיס קעיר אדער אין אנדערע פלעצער.

 

  32,979,809 -  געגעבן סך הכל װאקסין דאזעס •

   137,424 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  878,736 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  - יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון  •
88.5%  

  - פולשטענדיג װאקסינירטיאר אלט און עלטער װאס זענען  18פראצענט ניו יארקער פון  •
80.3%  

  (CDCיאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער פון  •
- 95.0%   

  - (CDCיאר און העכער וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער פון  •
82.6%  

  77.2%  - ס אײן װאקסין דאזעפראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנ •

  69.3% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט •

  82.9% -  (CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •

  71.3% -  (CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) •

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

  

  ראיאן
  דעצעמבער דינסטאג,
21, 2021  

  דעצעמבער מיטוואך,
22, 2021  

  דאנערשטאג,
  2021 ,23 דעצעמבער

Capital 
Region  66.35  70.75  73.13  

Central New 
York  70.67  73.72  76.38  

Finger Lakes  57.38  59.01  59.28  

Long Island  134.60  152.22  173.85  

Mid-Hudson  89.63  101.50  116.99  

Mohawk 
Valley  76.06  77.51  75.80  

New York 
City  151.08  175.73  204.25  

North 
Country  53.67  55.00  51.01  

Southern Tier  104.12  98.87  91.26  



 

 

Western New 
York  58.31  59.83  59.65  

  גאנצע די אין
  147.83  130.72  115.69  סטעיט

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

  

  ראיאן
 דינסטאג,

  דעצעמבער
21, 2021  

 מיטוואך,
  דעצעמבער

22, 2021  

  דאנערשטאג,
  דעצעמבער

23, 2021  

Capital 
Region  7.50%  8.31%  8.61%  

Central 
New York  8.33%  8.55%  8.77%  

Finger 
Lakes  8.10%  8.29%  8.38%  

Long 
Island  10.97%  12.13%  13.05%  

Mid-
Hudson  7.71%  8.53%  9.43%  

Mohawk 
Valley  8.54%  8.66%  8.79%  

New York 
City  8.39%  9.40%  10.20%  

North 
Country  7.22%  7.54%  6.96%  

Southern 
Tier  7.22%  7.24%  7.34%  

Western 
New York  8.94%  8.96%  8.88%  

  די אין
 גאנצע
  10.18%  9.46%  8.58%  סטעיט

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

   פאלגנד׃  װי איז טעג דרײ לעצטע  די אין
   

  אין בארא
NYC   

 דינסטאג,
  דעצעמבער

21, 2021  

 מיטוואך,
  דעצעמבער

22, 2021  

  דאנערשטאג,
  דעצעמבער

23, 2021  

Bronx  8.14%  9.58%  10.73%  

Kings  8.65%  9.54%  10.15%  

New York  8.30%  9.08%  9.70%  

Queens  8.33%  9.57%  10.69%  



 

 

Richmond  8.20%  9.36%  10.24%  

  
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 44,431נעכטן האבן 
   די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד: .3,098,033צו  HERDSסך הכל פעלער געציילט דורך 

  

  קאונטי
סך הכל  
  פאזיטיוו

נײע  
  פאזיטיוו

Albany  38,669  278  

Allegany  6,839  16  

Broome  31,990  154  

Cattaraugus  11,249  43  

Cayuga  10,987  52  

Chautauqua  17,125  72  

Chemung  14,524  63  

Chenango  6,493  46  

Clinton  9,400  67  

Columbia  6,606  43  

Cortland  6,913  59  

Delaware  5,297  46  

Dutchess  42,431  392  

Erie  139,793  665  

Essex  3,493  23  

Franklin  6,235  27  

Fulton  8,817  36  

Genesee  9,855  37  

Greene  5,766  72  

Hamilton  584  1  

Herkimer  9,705  56  

Jefferson  12,825  49  

Lewis  4,668  5  

Livingston  8,247  49  

Madison  8,672  63  

Monroe  108,554  511  

Montgomery  8,124  44  

Nassau  260,301  4,457  

Niagara  32,689  123  

NYC  1,317,277  27,053  

Oneida  37,560  202  

Onondaga  67,046  431  

Ontario  13,540  77  

Orange  69,512  716  

Orleans  6,307  20  



 

 

Oswego  16,491  121  

Otsego  6,408  49  

Putnam  15,020  209  

Rensselaer  20,014  134  

Rockland  60,364  641  

Saratoga  28,897  218  

Schenectady  21,520  109  

Schoharie  3,295  26  

Schuyler  2,319  11  

Seneca  3,804  18  

St. 
Lawrence  14,761  44  

Steuben  14,295  62  

Suffolk  290,639  3,759  

Sullivan  11,176  128  

Tioga  7,335  26  

Tompkins  10,812  118  

Ulster  21,275  125  

Warren  8,617  67  

Washington  7,978  61  

Wayne  11,940  52  

Westchester  164,596  2,363  

Wyoming  6,072  31  

Yates  2,312  11  

   
זעהענדיג די שנעלקייט פון די פארשפרייטונג פון ָאומיקרָאן, איז עס מער באדייטנד יעצט צו באריכטן די 

 19-ווי באריכטעט צו די פובליק קאוויד –פראצענט פון פעלער וואס קומען פון דעם ָאומיקרָאן וואריאנט 
ער וואס ווערן געציילט.  אנשטאט צו פארזעצן צו באריכטן פעל  –גענעטישע אינפארמאציע דאטאבאזעס 

די פראצענט קען דאן גענוצט ווערן צוזאמען מיט די סך הכל פאזיטיווע קאוויד פעלער צאל אין די סטעיט  
דער פראצעדור איז דער זעלבער וואס איז גענוצט געווארן דורך   צו פארשטיין די צאל ָאומיקרָאן פעלער.

טן איבער אלע אנדערע וואריאנטן אויף די  די ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט ביים באריכ
 data-variant-19-onavirus.health.ny.gov/covidhttps://cor אינטערנעט: 

  
 SARS-CoV-2די גרעסטע זאמלונג פון  –דאטאבאזע  GISAIDציפערן היינט אינדערפרי אין די 

ווייזן אז דער ָאומיקרָאן וואריאנט איז געווען פאראנטווארטליך   –גענעטישע אינפארמאציע אין די וועלט 
פאר וועלכע גענעטישע אינפארמאציע איז ארויפגעלייגט געווארן   NYSפון די פעלער אין  59.1%פאר 

פארגלייך צו די  . אט די לייכטע רעדוקציע אין 12/23/21און  12/10/21אויפן דאטאבאזע צווישן 
  – 12/22/2021ביז  12/9/2021וואס האט געדעקט  –רעזולטאט וואס איז נעכטן אנאנסירט געווארן 

שפיגלט אפ די קליינע ענדערונגען וועלכע קענען פארקומען אין די פובליק דאטאבאזעס וועלכע ווענדן זיך  
ארעטאריעס וועלכע באטייליגן זיך, דערויף אז אינפארמאציע זאל ארויפגעלייגט ווערן דורך מערערע לאב

און אין דעם פאל איז נאך אינפארמאציע ארויפגעלייגט געווארן פון פעלער וועלכע זענען נישט ספעציפיש  
  אויסגעוועהלט געווארן אלץ פעלער וועלכע זענען פארדעכטיגט צו זיין פון ָאומיקרָאן.

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xIct%2B1d4f4CXoG6uaEzvYvDL%2BkQCQYswRs0FXec7pyo%3D&reserved=0


 

 

  ָאּפדעיטעד זענען וועלכע   CDC די  דורך  טעט באריכ ציפערן ענליכע  אז אנמערקן צו וויכטיג איז עס
  א פאר  וואריאנט  דעם פון פראצענטן די פאראויסזאגן צו מאדעל סטאטיסטישע  א נוצן וואך  דעם געווארן

  וואריאנט  ָאומיקרָאן דעם פון פראצענט  העכערע  א ערקלערט  זאגונג פאראויס די צייט. לעצטיגע  מער 
  וואך. דעם CDC די דורך  באריכטעט 

  
. א 47,869, ברענגנדיג די סך הכל טויטפעלער צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 69נעכטן זענען 

   געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃
   

  וואוינונג  פון קאונטי די לויט טויטפעלער

  טױטפעלער נײע  קאונטי

Albany  2  

Allegany  1  

Bronx  2  

Broome  1  

Cattaraugus  1  

Cayuga  1  

Chenango  1  

Clinton  1  

Dutchess  1  

Erie  4  

Essex  1  

Fulton  2  

Genesee  1  

Greene  1  

Herkimer  1  

Kings  5  

Livingston  1  

Manhattan  4  

Monroe  4  

Montgomery  1  

Nassau  4  

Niagara  2  

Ontario  1  

Orange  2  

Queens  10  

Seneca  1  

Steuben  1  

Suffolk  7  

Sullivan  1  

Westchester  4  

   
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 



 

 

ווילן ענדערש מאכן אן  מענטשן וועלכע  יאר און העכער. 5איצט אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער פון 
אּפוינטמענט ביי א מאסן וואקסינאציע פלאץ וואס איז אנגעפירט דורך די סטעיט, קענען דאס טוהן דורך  

נען זיך אױך פארבינדן מיט זייער  . מענטשן קע 4829-697-833-1אדער דורכן רופן  עּפ Eligible I Amדי 
לאקאלע העלט דעפארטמענט, אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען  

צו טרעפן אינפארמאציע איבער װאקסין   vaccines.gov 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 
נטערס, אדער  ׳ס(, רורעל העלט צע FQHCקוואליפיצירטע 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 

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

  אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער.
  

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

  אין די עלטער.
  

זענען געװארן   15,249ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  32,697נעכטן האבן 
די צאל ניו יארקער װעלכע זענען װאקסינירט געװארן אויסגערעכנט לױט די   פולשטענדיג װאקסינירט.

  ראיאן איז װי פאלגנד׃
  

  
  װאקסין אײן כאטש מיט מענטשן

  דאזע
 װאקסינירטע פולשטענדיג
  נטשןמע

  ראיאן

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

װאוקס אין די  
  שעה 24לעצטע 

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

װאוקס אין די  
  שעה 24לעצטע 

Capital 
Region  

933,992  1,105  852,042  722  

Central New 
York  

626,573  569  578,853  484  

Finger Lakes  833,373  896  769,091  682  

Long Island  2,071,994  3,618  1,834,808  1,558  

Mid-Hudson  1,621,079  3,095  1,417,872  1,504  

Mohawk 
Valley  

315,316  289  291,561  309  

New York 
City  

7,530,524  21,033  6,638,457  8,680  

North 
Country  

293,047  258  264,073  273  

Southern Tier  424,286  477  387,933  255  

Western New 
York  

918,627  1,357  838,967  782  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vAMTrKt%2BbNw5M39CCCtNoX3M4mK633d1aF4F0MIQWbk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IkrV79m0X1npzcp6LPAM6AY5d3ANR%2FmiAnEu0CcDrqU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IkrV79m0X1npzcp6LPAM6AY5d3ANR%2FmiAnEu0CcDrqU%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%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h60CJ6GQISjDOLk4H1iZzKL3k55Xp%2BcOO1Ijh1%2BqLN0%3D&reserved=0


 

 

  גאנצע  די אין
  סטעיט 

15568811  32,697  13873657  15,249  

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

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

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

איז אביסל אנדערש פון פעדעראל־באריכטעטע דעיטא,   CIRאון  NYSIISבאריכטעטע דעיטא פון -העלט 
דעראל־געגעבענע דאזעס און אנדערע קלײנע אונטערשײדן. בײדע ציפערן זענען  װאס שליסט אײן פע 

  אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן.
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