
 

 

 
 גאווערנאר קעטי האקול 12/29/2021:אויף תיכף ארויסצוגעבן

 
 

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

 
  שעה24 װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע 139,264

 
  טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן19- קאוויד97

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

  
אזוי ווי מיר דערנענטערן זיך צום נייעם יאר איז עס גאר וויכטיג אז מיר זאלן בלייבן וואכזאם אין אונזער קאמף "

לאמיר דאס מאכן אונזער געמיינזאמע אונטערנעמונג ".האט גאווערנער האקול געזאגט, "קעגן די פאנדעמיע
— און מיר ווייסן וואס ארבעט , מיר האבן די כלים. פאר דעם נייעם יאר צו לאזן קאוויד אין די פארגאנגענהייט

באקומט א בּוסטער און פירט זיך אויף פארזיכטיג ביי גרויסע , ווערט וואקסינירט, טוט אן א מאסקע
 ."באזונדערס דעם סוף וואך— פארזאמלונגען 

 
 :קורצן אין געגעבן אונטן ווערן דעטאלן היינטיגע די

 362,594 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט  
  67,090- סך הכל פאזיטיוו  
 18.50% - פראצענט פאזיטיוו 

 7-14.61% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו 
 (594 )6,767 - פאציענטן האספיטאליזירט+ 

 1,474 - נײע פאציענטן אין שפיטאל 
  פאציענטן איןICU - 962( 17)+ 
  פאציענטן איןICU(20 )499 -  מיט אינטובאציע- 
  (897 )228,609- סך הכל באפרייטע פאציענטן+ 

  נייע טויטפעלער באריכטעט דורךHERDS 97-  דורך העלטקעיר אנשטאלטן 
  סך הכל טויטפעלער באריכטעט דורךHERDS48,249 -  דורך העלטקעיר אנשטאלטן 

 
 Health Electronic Response Data)די געזונטהייט עלעקטראנישע אנטווארט ציפערן סיסטעם 

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

 . און מושב זקנים אנשטאלטן

  סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך דיCDC - 61,159 
 

 און NYS DOH טויט סערטיפיקאט ציפערן וועלכע ווערן באריכטעט דורך די 19-די טעגליכע קאוויד
אריינרעכענענדיג ,  רעכענען אריין די וועלכע שטארבן אין סיי וועלכע ארטCDC צו די NYCדורך 



 

 

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

 33,368,704 - סך הכל װאקסין דאזעסגעגעבן 

  139,264-  שעה 24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע 
  675,444 -  טעג7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע 
  88.9% -  יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע18פראצענט ניו יארקער פון 
  80.5% -  יאר אלט און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט18פראצענט ניו יארקער פון 
  יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון (CDC) - 

95.0% 
  יאר און העכער וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון (CDC) - 82.8% 
 77.7% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע 
 69.6% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 
 פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע(CDC) - 83.6% 

  פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט(CDC) - 71.6% 

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

 

 ראיאן
 דעצעמבער ,זונטאג
26, 2021 

 דעצעמבער ,מאנטאג
27, 2021 

 דעצעמבער ,דינסטאג
28, 2021 

Capital 
Region 69.65 70.19 82.78 

Central New 
York 70.52 70.06 82.01 

Finger Lakes 52.60 52.17 62.24 

Long Island 221.05 234.68 264.56 

Mid-Hudson 141.03 152.56 184.06 

Mohawk 
Valley 59.52 55.05 70.21 

New York City 262.01 285.85 323.90 

North Country 43.27 42.83 47.46 

Southern Tier 66.75 63.32 73.14 

Western New 
York 68.80 71.52 83.90 

 גאנצע די אין
 222.26 194.36 180.82 סטעיט

 
 טעג דריי לעצטע די איבער באריכטעט רעזולטאטן טעסט פאזיטיווע פראצענט דורכשניטליכע טאגיגע-7 דער

 :פאלגענד ווי איז ראיאן לויטן
 

 ראיאן
 ,זונטאג

 דעצעמבער
26, 2021 

 ,מאנטאג
 דעצעמבער

27, 2021 

 ,דינסטאג
 דעצעמבער

28, 2021 

Capital 
Region 9.47% 9.96% 10.43% 

Central 9.19% 9.38% 9.63% 



 

 

New York 

Finger 
Lakes 9.16% 9.45% 10.18% 

Long 
Island 15.42% 16.26% 17.32% 

Mid-
Hudson 11.55% 12.53% 13.72% 

Mohawk 
Valley 9.17% 9.43% 9.39% 

New York 
City 12.63% 13.70% 15.25% 

North 
Country 6.92% 7.10% 7.19% 

Southern 
Tier 7.87% 8.01% 8.21% 

Western 
New York 10.03% 10.55% 11.72% 

 די אין
 גאנצע
 14.61% 13.36% 12.41% סטעיט

 
 די אין באריכטעט רעזולטאטן טעסט פאזיטיע פערצענט דורכשניטליכע טעגיגע-7 ס'בארא סיטי יארק ניו יעדע

 פאלגנד׃ י איז טעג דר לעצטע
 

 אין בארא
NYC 

 ,זונטאג
 דעצעמבער

26, 2021 

 ,מאנטאג
 דעצעמבער

27, 2021 

 ,דינסטאג
 דעצעמבער

28, 2021 

Bronx 14.96% 16.46% 18.54% 

Kings 12.29% 13.32% 14.67% 

New York 11.04% 11.87% 13.23% 

Queens 13.63% 14.65% 16.22% 

Richmond 13.17% 14.08% 15.84% 

 
 

ברענגנדיג די סך הכל ,  אין ניו יארק סטעיט19- ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד67,090נעכטן האבן 
 :די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד. 3,318,802פעלער צו 

 

 קאונטי
סך הכל 
 פאזיטיוו

נײע 
 פאזיטיוו

Albany 39,936 444 

Allegany 6,908 27 

Broome 32,837 313 

Cattaraugus 11,372 49 

Cayuga 11,200 141 



 

 

Chautauqua 17,429 104 

Chemung 14,790 133 

Chenango 6,598 39 

Clinton 9,615 47 

Columbia 6,840 88 

Cortland 7,075 51 

Delaware 5,393 55 

Dutchess 44,235 799 

Erie 144,455 1,612 

Essex 3,577 40 

Franklin 6,348 58 

Fulton 8,938 64 

Genesee 10,024 84 

Greene 5,940 65 

Hamilton 597 6 

Herkimer 9,928 93 

Jefferson 13,033 84 

Lewis 4,718 22 

Livingston 8,371 72 

Madison 8,869 152 

Monroe 111,021 1,032 

Montgomery 8,230 80 

Nassau 280,443 5,968 

Niagara 33,561 278 

NYC 1,457,838 39,591 

Oneida 38,412 561 

Onondaga 69,041 754 

Ontario 13,834 159 

Orange 72,899 1,512 

Orleans 6,387 41 

Oswego 16,844 216 

Otsego 6,543 91 

Putnam 15,754 630 

Rensselaer 20,635 204 

Rockland 63,822 1,426 

Saratoga 29,973 490 

Schenectady 21,969 334 

Schoharie 3,353 43 

Schuyler 2,365 12 

Seneca 3,881 62 

St. 
Lawrence 14,952 67 



 

 

Steuben 14,459 95 

Suffolk 307,916 4,577 

Sullivan 11,743 284 

Tioga 7,504 88 

Tompkins 11,134 104 

Ulster 21,912 236 

Warren 8,893 111 

Washington 8,145 96 

Wayne 12,129 119 

Westchester 175,671 3,108 

Wyoming 6,166 57 

Yates 2,347 22 

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

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

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

: סטעיט העלט דעּפארטמענט ביים באריכטן איבער אלע אנדערע וואריאנטן אויף די אינטערנעט
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-variant-data 

  
 גענעטישע SARS-CoV-2 פון זאמלונג גרעסטע די – דאטאבאזע GISAID די אין אינדערפרי היינט ציפערן

 די פון 74.2% פאר פאראנטווארטליך געווען איז וואריאנט ָאומיקרָאן דער אז ווייזן – וועלט די אין אינפארמאציע
 צווישן דאטאבאזע אויפן געווארן ארויפגעלייגט איז אינפארמאציע גענעטישע וועלכע פאר NYS אין פעלער

 געדעקט האט וועלכע נעכטן אנאנסירט 73.3% די פון העכערונג לייכטע א איז דאס .12/28/21 און 12/15/21
 דעם פון פארשפרייטונג אנגייענדע די איבער באווייז א איז דאס און ,12/27/2021 ביז 12/14/2021 פון

 .וואריאנט
  

 דעם געווארן ָאּפדעיטעד זענען וועלכע CDC די דורך באריכטעט ציפערן ענליכע אז אנמערקן צו וויכטיג איז עס
 .צייט לעצטיגע מער א פאר וואריאנט דעם פון פראצענטן די פאראויסזאגן צו מאדעל סטאטיסטישע א נוצן וואך

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

  
א . 48,249ברענגנדיג די סך הכל טויטפעלער צו , 19- ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד97נעכטן זענען 

 לט קאונטי פון אנען׃, געאגראפישע דורכשניט איז י פאלגנד
 

 וואוינונג פון קאונטי די לויט טויטפעלער

 טױטפעלער נײע קאונטי

Albany 1 

Bronx 6 

Broome 2 

Cattaraugus 1 

Chautauqua 1 

Chemung 1 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fneNdiEoHjS86zdt04RA77hjmaVWS5HWTUKuwYDjyCU%3D&reserved=0


 

 

Chenango 1 

Clinton 1 

Delaware 1 

Dutchess 2 

Erie 10 

Greene 1 

Herkimer 1 

Kings 6 

Livingston 1 

Manhattan 2 

Monroe 6 

Montgomery 2 

Nassau 3 

Niagara 1 

Onondaga 2 

Ontario 1 

Orange 4 

Oswego 2 

Queens 13 

Rensselaer 3 

Richmond 1 

Rockland 3 

Saratoga 1 

Seneca 1 

St. Lawrence 1 

Steuben 5 

Suffolk 5 

Sullivan 1 

Tompkins 1 

Westchester 3 

 
 יאר און 12אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער פון 

 ערטער זענען איצט אפן 10און , העכער אריינצוקומען און זיך וואקסינירן לויט דער סדר וויאזוי מען קומט אן
מענטשן וועלכע ווילן ענדערש מאכן אן אּפוינטמענט ביי א .  יאר און העכער5פאר בארעכטיגטע ניו יארקער פון 

  עּפAm I Eligibleקענען דאס טוהן דורך די , מאסן וואקסינאציע פלאץ וואס איז אנגעפירט דורך די סטעיט
מענטשן קענען זיך אך פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט . 1-833-697-4829אדער דורכן רופן 

, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אן אפנטמענט או אקסינען זענען דא צו באקומען, אפטק, דעפארטמענט
 . צו טרעפן אינפארמאציע איבער אקסין אפנטמענטס אין אייער געגנטvaccines.govאדער באזוכן 

 
יעריגע קינדער ווערן -11 ביז 5ניו יארקערס וואס זוכן צו באשטימען א צייט פאר וואקסין אפוינטמענטס פאר 

קאונטי העלט , פאמיליע דאקטער, דערמוטיגט זיך צו פארבינדן מיט זייערע קינדס ּפעדיַאטרישען
אדער , רורעל העלט צענטערס, (סFQHC)קוואליפיצירטע העלט צענטערס -פעדעראל, דעפארטמענטס

עלטערן און גַארדיענס . פַארמַאסיס וועלכע טוהען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע
 צו טרעפן 1-800-232-0233 אדער רופן 438829טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו , vaccines.govקענען באזוכן 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D%2BDqiAOK%2Bu2HRJ9nKFr0Hf1gc0XX0ij20Dxw0Rq0fww%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%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D%2BDqiAOK%2Bu2HRJ9nKFr0Hf1gc0XX0ij20Dxw0Rq0fww%3D&reserved=0
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בייָאוענטעק -מאכט זיכער אז די וואקסינאציע פלאץ שטעלט צו די פייזער. דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער
 וואקסינען זענען יעצט נאכנישט אויטאריזירט פאר קינדער 19-וויבאלד די אנדערע קאוויד,  וואקסין19-קאוויד

 .אין די עלטער
 

אפט געפרעגטע ,  פאר עלטערן און גַארדיענס מיט נייע אינפארמאציעוועבזייטל נייעבאזוכט אונזער 
פראגן און ענטפערס און מיט נאך מיטלען ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גַארדיענס פון קינדער אין די 

 .עלטער
 

 זענען געארן פולשטענדיג 17,444און ,  ניו יארקער באקומען זער ערשטע אקסין דאזע35,783נעכטן האבן 
 די צאל ניו יארקער עלכע זענען אקסינירט געארן אויסגערעכנט לט די ראיאן איז י פאלגנד׃. אקסינירט

 

 

 װאקסין אײן כאטש מיט מענטשן
 מענטשן װאקסינירטע פולשטענדיג דאזע

 ראיאן

אלעס 
 צוזאמען
 סך הכל

װאוקס אין די 
  שעה24לעצטע 

אלעס 
 צוזאמען
 סך הכל

װאוקס אין די 
  שעה24לעצטע 

Capital 
Region 

937,211 1,246 854,390 905 

Central New 
York 

628,160 581 580,187 369 

Finger Lakes 835,910 993 771,094 771 

Long Island 2,083,646 4,883 1,840,785 2,124 

Mid-Hudson 1,629,826 3,574 1,422,340 1,633 

Mohawk 
Valley 

316,104 346 292,213 240 

New York 
City 

7,594,693 22,035 6,666,590 9,850 

North 
Country 

293,832 311 264,796 272 

Southern Tier 425,560 474 388,894 325 

Western New 
York 

921,941 1,340 841,519 955 

 גאנצע די אין
 סטעיט

15,666,883 35,783 13,922,808 17,444 

  

       שַאטס נאך/בּוסטער

 ראיאן
 אלעס צוזאמען

  שעה24װאוקס אין די לעצטע  סך הכל
װאוקס אין די 

        טעג7לעצטע

Capital Region 346,735 5,245 23,630       

Central New York 217,656 3,228 14,932       

Finger Lakes 349,876 4,543 22,732       

Long Island 658,052 11,199 53,916       

Mid-Hudson 535,229 9,807 43,789       

Mohawk Valley 119,754 1,655 7,726       
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New York City 1,613,738 34,003 182,177       

North Country 102,114 1,875 6,839       

Southern Tier 159,383 2,353 10,410       

Western New York 390,157 5,225 24,365       

       390,516 79,133 4,492,694 סטעיט גאנצע די אין

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

דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט פארלאנגט אז וואקסינירונג .  וואקסין19-פארטיילונג פון די קאוויד
דער .  שעה24 וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע אין פארלויף פון 19-איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאוויד

דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע די וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע וועגן די סטעיטס 
 NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון -ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט. וואקסינאציע באמיאונגען

-וועלכע רעכנט אריין פעדעראל, באריכטעטע אינפארמאציע- זענען עטוואס אנדערש פון פעדעראלעCIRאון 
בדע ציפערן זענען אנגעשלאסן אין די . אדמיניסטרירטע דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן

 .אינפארמאציע אבן
  

 סך הכל CHHA האסּפיס ACF LHCSA נוירסינג היים שפיטאל 12/28אום 

סך הכל ארבייטער וועלכע 
זענען אויפגעזאגט געווארן 

ווייל זיי זענען נישט 
 וואקסינירט

5,732 1.11% 2,410 1.60% 329 1.06% 7945 2.82% 86 1.41% 123 0.90% 16625 1.66% 

סך הכל ארבייטער 
רעזיגנאציעס און 

רעטייערמענט ווייל זיי 
 זענען נישט וואקסינירט

2,323 0.45% 50 0.03% 13 0.04% 3337 1.18% 77 1.26% 120 0.88% 5920 0.59% 

סך הכל צייטווייליג 
אויף /אהיימגעשיקט

אומבאצאלטע אורלויב ווייל 
זיי זענען נישט וואקסינירט 
און ווילן נישט וואקסינירט 

 ווערן

1,360 0.26% 676 0.45% 68 0.22% 8158 2.90% 9 0.15% 89 0.65% 10360 1.04% 

סך הכל צייטווייליג 
אויף /אהיימגעשיקט

אומבאצאלטע אורלויב ווייל 
זיי זענען נישט וואקסינירט 

אבער ווארטן יעצט אויף 
 זייער ערשטע דאזע

53 0.01% 1,500 0.99% 493 1.59% 2663 0.95% 8 0.13% 4 0.03% 4721 0.47% 

סך הכל ארבייטער וועלכע 
 ארבעטן נישט יעצט

9,468 4,636 903 22,103 180 336 37,626 

סך הכל ארבייטער וועלכע 
ארבעטן יא יעצט 
 12/28/21באריכטעט אום 

505,926 146,387 30,082 259,651 5,939 13,339 961,324 

 998,950 13,675 6,119 281,754 30,985 151,023 515,394 אלעס צוזאמען
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די סך הכל . 12/28/21באריכטעטע ציפערן פאר -זיי זענען באזירט אויף זעלבסט. די פראצענטן זענען שאצונגען
זענען פון ארבייטער וועלכע  (די הונדערט פראצענט)פון וועלכע די פראצענטן זענען אויסגערעכנט געווארן 

 צוזאמען מיט אלע פון די 12/28/21קומען אריין צו די ארבעט לויט ווי עס איז באריכטעט געווארן אום 
עס רעכנט נישט אריין ארבייטער וועלכע ; אויבערשטע קאטעגאריעס וועלכע קומען נישט אריין צו די ארבעט

 .קומען נישט אריין צום ארבעט צוליב אנדערע סיבות חוץ פון די וועלכע זענען אויסגערעכנט אויבן
 

### 

  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי 

 press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418| עקזעקיוטיוו טשעימבער | ניו יארק סטעיט 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mM7wqS%2FccH2Om3NuDe14%2B4GaAXkWEvUioVhZExfAYvM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mM7wqS%2FccH2Om3NuDe14%2B4GaAXkWEvUioVhZExfAYvM%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
mailto:press.office@exec.ny.gov
mailto:press.office@exec.ny.gov

