
 
 גאווערנאר קעטי האקול    12/26/2021אויף תיכף ארויסצוגעבן: 

 
 

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

        שעה 24װאקסין דאזעס געגעבן במשך די לעצטע  29,046
       

     24טויטפעלער איבער׳ן סטעיט אום דעצ.  19-קָאוויד  60
        

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

   
״אין דער צייט וואס מיר קומען צוריק אהיים פון הָאלידעי צוזאמענקונפטן, איז עס וויכטיגער ווי אלעמאל  

האט גאווערנער האקול  דעם סעזאן,״  19-זיך צו באווארענען אפצוהאלטן דער פארשפרייטונג פון קָאוויד
נאכנישט, גייט זיך  ״טראגט א מאסקע, וואשט זיך אייערע הענט, און אויב איר האט עס  געזאגט.

ווַאקסינירן און ּבוסט׳ען. דער וואקסין איז דער בעסטער מיטל וואס מיר פארמאגן צו האלטן זיכער זיך 
אליין און אונזערע נאענטע און באליבטע אזוי ווי מיר לאזן זיך אריין אין דעם נייעם יאר. ניצט אויס די  

 אפ אייערס נאך היינט.״  געלעגנהייט פון עס האבן ברייט צוגענגליך און נעמט 
 

     די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:
  

סיסטעם איז   HERDSוויבאלד דער  24* ציפערן מיט א שטערן זענען לעצט דערפרישט געווארן דעצ. 
    נישט געווען אין אפעראציע צוליב דער הָאלידעי. 

 . 24ביז דעצ.  CDCר ** וואקסינאציע ציפערן צוזאמגענומען דורך דע
וואו עס איז צו   25און דעצ.  24צוליב דער הָאלידעי האט דער היינטיגער באריכט דאטע פון דעצ. *** 

 באקומען.  
  

  ***257,325: 25/ דעצ.  400,030: 24דעצ.  - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

   ***36,454: 25/ דעצ.  49,708: 24דעצ.  - סך הכל פאזיטיוו  •

  14.17% - פראצענט פאזיטיוו •

   11.70%  - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •

   *4,891 -פאציענט האספיטאליזאציעס  •

   *839 -נײע פאציענטן אין שפיטאל  •

   ICU - 880  (-4*)פאציענטן אין  •

   (*6)+  501 -מיט אינטובאציע   ICUפאציענטן אין  •

   (*676)+  226,474 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

   *60 - איבער העלטקעיר אנשטאלטן HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •



 * 47,929 -איבער העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •
כס  דאטע קוואל וועל 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 - 60,751סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •
פראוויזארישער טויט סערטיפיקאט דאטע באריכטעט דורך   19-דער דאזיגער טעגליכער קָאוויד

NYS DOH  אוןNYC  צו דערCDC    רעכנט אריין די וועלכע זענען געשטארבן אין סיי וועלכן
ארט, אריינגערעכנט שפיטעלער, נורסינג האומס, ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען, אינדערהיים, 

      , און אנדערע ערטער.אין האספיס

   33,105,549 -סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן   •

   29,046 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

    732,953 -טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

  - ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזעיאר און עלטער מיט צום  18פראצענט ניו יארקער פון  •
88.6%   

   80.3% - יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון  •

 ( CDC) יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון  •
- 95.0%   

  - (CDC) נען פולשטענדיג װאקסינירטיאר און עלטער װאס זע  18פון פראצענט ניו יארקער  •
82.6%   

    77.4%  -פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  •

    69.4% -פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט  •

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

   71.3% -  (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

     פאלגענד:
    

  25דעצ.   24דעצ.   23דעצ.  ראיאן  

Capital Region   73.13   73.88   72.5   

Central New York   76.38   75.36   73.28   

Finger Lakes   59.28   57.42   54.51   

Long Island   173.85   201.92   216.1   

Mid-Hudson   116.99   134.3   140.16   

Mohawk Valley   75.8   70.47   64.44   

New York City  204.25   237.31   256.7   

North Country   51.01   50.23   46.44   

Southern Tier   91.26   86.18   70.34   

Western New York   59.65   65.41   68.37   

   178.37   168.15   147.83 אין די גאנצע סטעיט  

  



  די איבער  באריכטעט  רעזולטאטן טעסט  פאזיטיווע   פראצענט  דורכשניטליכע  טאגיגע -7 ראיאן'ס יעדע 
       פאלגענד: ווי איז טעג דריי  לעצטע 

    

 ראיאן  
דאנערשטאג,  

, 23דעצעמבער 
2021   

פרייטאג, 
דעצעמבער  

24 ,2021   

שבת,  
דעצעמבער  

25 ,2021   

Capital 
Region   

8.61%  9.03%  9.23%  

Central 
New York  

8.77%  8.69%  9.05%  

Finger 
Lakes   

8.38%  8.52%  8.85%  

Long 
Island   

13.05%   13.98%   14.79%   

Mid-
Hudson   

9.43%  10.35%   11.04%   

Mohawk 
Valley  

8.79%  9.21%  9.40%  

New York 
City  

10.20%   11.00%   11.76%   

North 
Country   

6.96%  7.08%  7.07%  

Southern 
Tier   

7.34%  7.91%  7.89%  

Western 
New York  

8.88%  9.31%  9.69%  

אין די  
גאנצע 
 סטעיט 

10.18%   10.98%   11.70%   

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

בארא אין ניו  
 יארק סיטי  

דאנערשטאג,  
, 23דעצעמבער 

2021   

פרייטאג, 
דעצעמבער  

24 ,2021   

שבת,  
דעצעמבער  

25 ,2021   

Bronx   10.73%   12.37%   13.78%   

Kings  10.15%   10.86%   11.47%   

New York  9.70%  9.99%  10.50%   

Queens   10.69%   11.78%   12.70%   

Richmond   10.24%   11.46%   12.34%   

    
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 36,454נעכטן האבן 

     די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .3,184,195סך הכל פעלער צו 



  

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany  39,158   206   

Allegany  6,861   7  

Broome   32,356   134   

Cattaraugus   11,289   6  

Cayuga   11,035   18   

Chautauqua   17,235   32   

Chemung   14,609   36   

Chenango   6,533   18   

Clinton  9,519   48   

Columbia   6,677   22   

Cortland   6,999   40   

Delaware   5,322   8  

Dutchess   42,998   246   

Erie  141,578   750   

Essex  3,527   9  

Franklin   6,273   19   

Fulton   8,853   16   

Genesee   9,903   14   

Greene   5,831   20   

Hamilton   584   0  

Herkimer   9,779   24   

Jefferson   12,884   21   

Lewis  4,685   0  

Livingston   8,284   13   

Madison   8,702   10   

Monroe   109,437   320   

Montgomery   8,141   5  

Nassau   268,422   3,438   

Niagara   33,017   128   

NYC  1,372,105   23,804   

Oneida   37,742   44   

Onondaga   67,800   307   

Ontario   13,619   18   

Orange   70,609   347   

Orleans   6,322   7  

Oswego   16,565   19   

Otsego   6,438   13   

Putnam   15,093   17   



Rensselaer   20,247   99   

Rockland   61,500   386   

Saratoga   29,297   152   

Schenectady   21,589   22   

Schoharie   3,302   4  

Schuyler   2,347   13   

Seneca   3,812   4  

St. Lawrence   14,848   20   

Steuben   14,343   17   

Suffolk  298,430   3,353   

Sullivan  11,352   82   

Tioga   7,398   13   

Tompkins   10,997   70   

Ulster   21,494   93   

Warren   8,726   40   

Washington   8,019   16   

Wayne   11,980   11   

Westchester   169,325   1,869   

Wyoming   6,088   4  

Yates  2,317   2  

   36,454   3,184,195 אלעס צוזאמען  

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

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

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:  

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

 CoV-SARS-2 פון פארזאמלונג גרעסטער  דער  דַאטעּבעיס,  GISAID דער   אין אינדערפרי היינט  דאטע 
פראצענט פון אריינגעגעבענע   64.1 געווען איז וועריענט  ָאמיקרָאן דער  אז צייגן וועלט,  דער  אין סיקווענצן

. די העכערונג, אין פארגלייך צו דער  12/25/21און  12/12/21סיקווענצן פון ניו יארק סטעיט צווישן 
, און עטוואס  12/23/2021ביז  12/10/2021רעזולטאט אויסגעמאלדן אום פרייטאג, וואס האט געדעקט 

גייענדער פארשפרייטונג פון ָאמיקראן אין ניו יארק העכער ווי אלע פריערדיגע שטאפלען, צייגט דער אנ
     סטעיט. 

  
, אפדעיט׳עט די וואך, ניצט א CDCעס איז צום באמערקן אז ענליכע דאטע באריכטעט פון די 

זאגן די וועריענט פראצענטן פאר א לעצטערע צייט אפשניט. דאס  -סטאטיסטישע מוסטער צו פאראויס
יילווייז דעם העכערן פראצענט פאר ָאמיקרָאן וועריענט באריכטעט דורך  פאראויסזאגן צוגאנג ערקלערט ט 

 . CDCדער 
       

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%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477388982569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eOY5CfeXPCwXr0DplP79Q7klcDkPLpkxXJ4lNI28vOw%3D&reserved=0
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%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477388982569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eOY5CfeXPCwXr0DplP79Q7klcDkPLpkxXJ4lNI28vOw%3D&reserved=0


, ברענגענדיג דעם סך הכל  19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 60, זענען 24ביז דעצ. 
. טויטפעלער ציפערן זענען נישט צוזאמגענומען געווארן אום  47,929צו  HERDSצוזאמגעשטעלט דורך 

      ענד: צוליב דער הָאלידעי. א געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלג  25דעצ. 
    

 טויטפעלער לויט דער וואוינונג קאונטי  

 נייע טויטפעלער  קאונטי 

Albany  1  

Bronx   1  

Broome   2  

Cattaraugus   2  

Chautauqua   2  

Chemung   1  

Erie  5  

Genesee   1  

Herkimer   1  

Kings  3  

Livingston   2  

Manhattan   2  

Monroe   2  

Nassau   3  

Niagara   1  

Oneida   4  

Onondaga   2  

Orange   1  

Putnam   1  

Queens   8  

Richmond   2  

Rockland   2  

Saratoga   1  

Schenectady   1  

Seneca   1  

Suffolk  3  

Ulster   1  

Washington   1  

Wayne   1  

Westchester   2  

   60 אלעס צוזאמען  

  
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 קיין אּפוינטמענט לויט די סדר פון  
רלאנגען  און עלטער. אינפארמאציע איבער וועלכע פלעצער פא 12אריינקום פאר מענטשן פון 



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

. מענטשן  VAX-4-NYS-833-1אדער דורך רופן  עפ  Eligible I Amסטעיט, קענען דאס טוהן דורך דעם 
ען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל  קענ

  vaccines.govצו מאכן אפוינטמענטס דארט וואו עס זענען דא צו באקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי 
    פאר מער אינפארמאציע איבער 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 
׳ס(, רורעל העלט צענטערס, אדער  FQHCקוואליפיצירטע העלט צענטערס )-דעפארטמענטס, פעדעראל

רן און  עלטע  פַארמַאסיס וועלכע טוען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע.
232-800-1-, אדער רופן 438829טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו , vaccines.govאויפציער קענען באזוכן 

צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז דער ּפרָאוויידער טוט אנבאטן דעם   0233
וואקסינען זענען נאכנישט   19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19-בייָאוענטעק קאוויד-ּפפייזער 

    אויטאריזירט פאר דער עלטער גרופע.
     

פאר עלטערן און אויפציער פאר נייע אינפארמאציע, אפט געפרעגטע   וועבזייטלבאזוכט אונזער  
מיטלען ספעציעל געאייגנט פאר עלטערן און אויפציער פון דער -פראגעס און ענטפערס, און הילפס 

     עלטער גרופע.
     

זענען געװארן   3,407ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  6,163נעכטן האבן 
א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך   ענדיג װאקסינירט.פולשט 

      וואקסינירט איז ווי פאלגענד:
    

       

 
  איין ווייניגסטנס מיט מענטשן

   דאזע וואקסין
  שוין זענען וואס מענטשן

      וואקסינירט פולשטענדיג

                         

   אןראי

אלעס 
 צוזאמען  
 סך הכל  

װאוקס אין די  
  24לעצטע 

  שעה

אלעס 
 צוזאמען  
 סך הכל  

װאוקס אין די  
  24לעצטע 

      שעה

                        

 Capital
Region   

934,480   71   852,482   98   
    

                        

 New Central
York  

626,785   -6   579,120   68   
    

                        

Lakes Finger   833,858   16   769,405   35                               

Island Long   2,072,264   -1,016   1,835,767   -4                               

Hudson-Mid   1,621,838   -387   1,418,544   92                               

 Mohawk
Valley  

315,417   0  291,684   44   
    

                        

 York New
City  

7,558,213   7,456   6,649,556   2,950   
    

                        

 North
Country   

293,116   3  264,119   6  
    

                        

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
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%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389002484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GJwI9kG2Uf3CFiI8DuynHSn4qDR0jylqE7LBiff9gc8%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%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389002484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zazCCQgza3qzkhXrgtUXY%2BOjRa%2FEEfgVNHIwFczMnpo%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%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389012439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sUDg8bHFU8fXmI7SjYiGHq2KpNrg655vLK%2BS%2Bo2wop0%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%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389012439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cIU0gsPX6f88ap1L9piNEvw1oME26EG33MFERX9vFB4%3D&reserved=0


 Southern
Tier   

424,519   -42   388,200   7  
    

                        

 Western
York New  

919,188   68   839,426   111   
    

                        

  גאנצע  די אין
   סטעיט 

15,599,678   6,163   13,888,303   3,407   
    

                        

                                      

יארקער צו זען די נייסטע   איז פאראן פאר יעדן ניו דעשּבָאורד נאכשפיר  וואקסין 19-דער קאוויד
וואקסין. דער ניו יארק סטעיט העלט   19-אינפארמאציע וועגן דאס אויסטיילן פון דעם קאוויד

וואקסין אדמיניסטראציע  19-דעפארטמענט פאדערט וואקסינאציע איינריכטונגען צו באריכטן אלע קָאוויד
פ׳ן דעשּבָאורד ווערט טעגליך שעה; די וואקסין אדמיניסטראציע דאטע אוי 24דאטע אינערהאלב 

דערפרישט צו געבן די מערסט קראנטע ציפערן אין די סטעיט׳ס וואקסינאציע אונטערנעמונג. ניו יארק  
זענען עטוואס  CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון -סטעיט דעפארטמענט אוו העלט 

אדמיניסטרירטע  -יין פעדעראלבאריכטעטע אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אר -אנדערש פון פעדעראלע 
     דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.
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