
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   1/7/2022  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  106,978

   
  טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן 19-קאוויד 155

  
  האספיטאליזאציע ציפערן 19-גאווערנאר אנאנסירט נייע טעגליכע קאוויד

  
/  19-פאזיטיווע האספיטאליזאציעס אין שפיטאל צוליב קאוויד 19-נייע ציפערן ווייזן צאל פון קאוויד 

קאמפליקאציעס קעגן האספיטאליזאציעס פאר אנדערע אורזאכן נישט פארבינדן מיט  19-קאוויד 
  19-קאוויד 

   
  די איבער נייעס לעצטע די יארקער ניו פאר איבערגעגעבן היינט האט האוקאל קעטי ווערנארגא

  .19- קאוויד באקעמפן מיטן פארשריט סטעיט'ס
  

 ברייט מער מאסקעס און בּוסטערס וואקסינען, טעסטינג, מאכן צו  שווער ארבעט אדמיניסטראציע "מיין
"כאטש מיר  האט גאווערנאר האקואל געזאגט. שטייג",אויפ ווינטער  דעם באקעמפן צו כדי  באקומען צו

זענען גרייט זיך צו ספראווען מיט סיי וואס עס באטרעפט אונז נוצנדיג די מיטלען וואס מיר ווייסן אז זיי  
זענען ווירקזאם, דאך וועט דאס נעמען א געמיינזאמע באמיאונג פון יעדן ניו יארקער צו באזיגן די  

אויב איר האט נאכנישט אזוי געטוהן  פאנדעמיע און באשיצן אונזערע באליבטע. באקומט אייער וואקסין 
און די בּוסטער אויב איר האט שוין יא, טוט אן א מאסקע, זייט פארזיכטיג ווען איר האלט זיך אויף אין  

  צוזאמען."  —אינעווייניגע, פובליק פלעצער און מיר וועלן דאס דורכמאכן 
  

  קורצן: אין  געגעבן אונטן  ווערן דעטאלן היינטיגע  די

  377,160 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  82,094 - סך הכל פאזיטיוו •

  21.77% - פראצענט פאזיטיוו •

  22.36% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •

  +(364) 11,548 - פאציענטן האספיטאליזירט •

  2,058 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •

  +ICU - 1449 (45)פאציענטן אין  •

  +(9) 704 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

  +(1,661) 240,003 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

  155 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

 49,185 -  דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •
 



 

 

 Health Electronic Responseדי געזונטהייט עלעקטראנישע אנטווארט ציפערן סיסטעם )
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 - 61,859סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •
 

  NYS DOHערן באריכטעט דורך די טויט סערטיפיקאט ציפערן וועלכע וו 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.

  34,189,723 - געגעבן סך הכל װאקסין דאזעס •

  106,978 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  538,240 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  - יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון   •
89.6%  

 - יאר אלט און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון   •
80.8%  

  (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   •
83.2%  

  78.5% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •

  70.2% - צענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירטפרא •

  84.9% - ( CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •

  72.2%  - (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
  ,4 יאנואר דינסטאג,

2022  
 ,5 יאנואר מיטוואך,

2022  
 ,6 יאנואר דאנערשטאג,

2022  

Capital Region  171.19  189.67  199.43  

Central New 
York  203.56  217.66  239.91  

Finger Lakes  145.10  158.94  172.37  

Long Island  416.72  423.40  411.38  

Mid-Hudson  327.90  334.36  338.51  

Mohawk Valley  145.09  158.31  172.65  

New York City  468.22  471.91  473.86  

North Country  109.08  124.22  136.39  

Southern Tier  142.19  157.02  171.06  

Western New 
York  201.70  207.50  223.67  

  גאנצע די אין
  363.41  359.36  352.06  סטעיט

  



 

 

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

  

  ראיאן
  דינסטאג,

 ,4 יאנואר
2022  

  מיטוואך,
 ,5 יאנואר
2022  

 דאנערשטאג,
 ,6 יאנואר
2022  

Capital 
Region  18.04%  18.72%  18.94%  

Central 
New York  20.42%  20.70%  22.02%  

Finger 
Lakes  18.94%  19.44%  20.04%  

Long 
Island  26.36%  26.76%  26.58%  

Mid-
Hudson  23.31%  23.10%  23.08%  

Mohawk 
Valley  16.21%  16.89%  17.18%  

New York 
City  22.51%  22.42%  22.16%  

North 
Country  15.02%  15.79%  16.07%  

Southern 
Tier  15.94%  15.70%  15.58%  

Western 
New York  20.05%  20.68%  21.31%  

  די אין
 גאנצע
  22.36%  22.48%  22.45%  סטעיט

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

   פאלגנד׃ װי איז טעג דרײ לעצטע  די אין באריכטעט
   

  אין בארא
NYC   

  דינסטאג,
 ,4 יאנואר
2022  

  מיטוואך,
 ,5 יאנואר
2022  

 דאנערשטאג,
 ,6 יאנואר
2022  

Bronx  27.82%  27.53%  26.65%  

Kings  21.23%  20.99%  20.69%  

New York  18.07%  17.85%  17.75%  

Queens  24.14%  24.32%  24.28%  

Richmond  24.10%  24.47%  23.98%  

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 82,094נעכטן האבן 

   . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד:3,966,695סך הכל פעלער צו 
  



 

 

  קאונטי
סך הכל 
  פאזיטיוו

נײע  
  פאזיטיוו

Albany  45,231  874  

Allegany  7,268  54  

Broome  36,196  577  

Cattaraugus  12,076  115  

Cayuga  12,434  215  

Chautauqua  18,708  186  

Chemung  16,251  302  

Chenango  7,204  84  

Clinton  10,889  249  

Columbia  7,538  115  

Cortland  7,836  107  

Delaware  5,977  97  

Dutchess  51,105  1,102  

Erie  165,133  3,443  

Essex  4,062  75  

Franklin  6,882  92  

Fulton  9,626  149  

Genesee  10,896  180  

Greene  6,696  115  

Hamilton  692  12  

Herkimer  10,893  131  

Jefferson  14,355  273  

Lewis  5,005  52  

Livingston  9,077  145  

Madison  9,815  114  

Monroe  123,692  2,098  

Montgomery  9,050  167  

Nassau  336,980  6,110  

Niagara  37,879  607  

NYC  1,823,545  44,278  

Oneida  42,274  559  

Onondaga  80,188  2,084  

Ontario  15,226  221  

Orange  85,753  1,466  

Orleans  6,865  75  

Oswego  18,675  253  

Otsego  7,161  115  

Putnam  19,290  408  

Rensselaer  23,354  502  

Rockland  75,775  1,511  



 

 

Saratoga  34,555  705  

Schenectady  24,963  521  

Schoharie  3,669  46  

Schuyler  2,596  39  

Seneca  4,254  43  

St. 
Lawrence  15,966  176  

Steuben  15,413  182  

Suffolk  359,671  5,394  

Sullivan  14,026  304  

Tioga  8,231  135  

Tompkins  12,813  282  

Ulster  24,346  379  

Warren  10,094  160  

Washington  9,085  134  

Wayne  13,186  188  

Westchester  207,055  3,980  

Wyoming  6,675  79  

Yates  2,545  35  

  

פאלגנד זענען די ציפערן וועלכע ווייזן וויפיל האספיטאליזירטע מענטשן וועלכע האבן געטעסט פאזיטיוו  
קאמפליקאציעס און וויפיל   19- /קאוויד19-זענען האספיטאליזירט געווארן צוליב קאוויד 19-פאר קאוויד

  :19-זענען האספיטאליזירט געווארן פאר פראבלעמען נישט פארבינדן צו קאוויד
  

  ראיאן

 19-קאוויד 
 יעצט פאציענטן

האספיטאליזירט
  

האספיטאליזיר 
 קאוויד צוליב ט

  אדער
  קאמפליקאציעס

  קאוויד פון

פראצענט 
האספיטאליזיר 
ט צוליב קאוויד 

אדער  
קאמפליקאציעס  

  פון קאוויד

 האספיטאליזירט
  איז קאוויד ווען

 נישט
 אריינגערעכנט

 איינע אלץ געווארן
  פאר סיבות די פון

האספיטאליזאציע 
  

 פראצענט
 האספיטאליזירט

  איז קאוויד ווען
 נישט

 אריינגערעכנט
 איינע אלץ געווארן

  פאר סיבות די פון
האספיטאליזאציע 

  

Capital 
Region  

361  277  
77%  

84  
23%  

Central 
New 
York  

262  210  
80%  

52  
20%  

Finger 
Lakes  

603  401  
67%  

202  
33%  

Long 
Island  

2,060  1,273  
62%  

787  
38%  

Mid-
Hudson  

1,231  793  
64%  

438  
36%  



 

 

Mohawk 
Valley  

133  88  
66%  

45  
34%  

New 
York 
City  

6,052  2,992  
49%  

3,060  
51%  

North 
Country  

95  64  
67%  

31  
33%  

Souther
n Tier  

214  131  
61%  

83  
39%  

Western 
New 
York  

537  391  
73%  

146  
27%  

  די אין
 גאנצע
  סטעיט

11,548  6,620  57%  4,928  43%  

  
  

זעהענדיג די שנעלקייט פון די פארשפרייטונג פון ָאומיקרָאן, איז עס מער באדייטנד יעצט צו באריכטן די  
  19-ווי ָאּפלָאודעד צו די פובליק קאוויד –פראצענט פון פעלער וואס קומען פון דעם ָאומיקרָאן וואריאנט 

פעלער וואס ווערן געציילט.  אנשטאט צו פארזעצן צו באריכטן  –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.
ריכטן איבער אלע אנדערע וואריאנטן אויף די  די ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט ביים בא

 data-variant-19-onavirus.health.ny.gov/covidhttps://cor אינטערנעט: 
  

  גענעטישע CoV-SARS-2 פון זאמלונג גרעסטע די – דאטאבאזע GISAID די אין  היינט ציפערן 
  94%  פאר פאראנטווארטליך  געווען איז וואריאנט ָאומיקרָאן דער אז ווייזן –  וועלט די  אין אינפארמאציע

  אויפן געווארן  ארויפגעלייגט איז אינפארמאציע גענעטישע וועלכע פאר NYS אין פעלער די פון
  געווארן באריכטעט נעכטן איז וואס דאס פון צאל העכערע די  .1/6/22 און  12/24/21 צווישן דאטאבאזע

  ָאּפלָאודעד ווערן  ציפערן פון  מאסן גרויסע ווען דאטאבאזע  די אין וואקלונגען ערווארטעטע די אפ שפיגלט
 אז אן  דייט עס אינפארמאציע. גענעטישע די אונטער  זוכן וואס לאבארעטאריעס דורך איינמאל אויף

  זיך קען עס כאטש סטעיט די ארום שטאפל הויכע  עקסטרעם אן אויף צירקולירן צו פאר זעצט ָאומיקרָאן
  נידעריגע די צוליב פונקטליכקייט סטאטיסטישע מיט  ווערן  געמאסטן נישט קען דאס ראיאן. לויטן טוישן
 עס וואס צייט די פון רעזולטאט אלץ קומענדיג טעג, פאר  לעצטע די פון ציפערן די  אין סעמּפלס פון צאל

  און אויסגעטייטשט  אונטערזוכט,  ווערט עס ביז אפגענומען  ווערט עמּפלס  די ווען   פון נאטורליך נעמט
   ָאּפלָאודעד.

  
  ָאּפדעיטעד  זענען וועלכע CDC די דורך באריכטעט ציפערן ענליכע אז  אנמערקן צו  וויכטיג איז עס

 א פאר וואריאנט דעם פון  פראצענטן  די פאראויסזאגן צו מאדעל סטאטיסטישע א נוצן וואך דעם געווארן
  ָאומיקרָאן דעם פון  פראצענט אנדערע די ערקלערט צוגאנג זאגונג פאראויס די צייט. לעצטיגע מער

  .CDC די  דורך באריכטעט וואריאנט
  

.  49,185, ברענגנדיג די סך הכל טויטפעלער צו 19- ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 155נעכטן זענען 
   ט קאונטי פון װאױנען׃א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױ

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7290944b50aa485fdb0708d9d217aa87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771821378893334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NJn0nBYcO5YLsARQznyCM8aFFntHaCsV9N0N4ZfDFPg%3D&reserved=0


 

 

  וואוינונג פון קאונטי די לויט טויטפעלער

  טױטפעלער נײע  קאונטי

Albany  2  

Bronx  11  

Broome  1  

Chemung  1  

Chenango  1  

Dutchess  1  

Erie  8  

Fulton  1  

Greene  1  

Herkimer  1  

Kings  19  

Lewis  1  

Livingston  1  

Manhattan  11  

Monroe  6  

Montgomery  1  

Nassau  15  

Niagara  5  

Onondaga  4  

Orange  6  

Queens  22  

Rensselaer  1  

Richmond  6  

Rockland  1  

Saratoga  2  

Schoharie  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  13  

Sullivan  1  

Ulster  1  

Wayne  1  

Westchester  8  

   
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 
מענטשן וועלכע ווילן ענדערש מאכן אן  יאר און העכער.  5 איצט אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער פון 

אּפוינטמענט ביי א מאסן וואקסינאציע פלאץ וואס איז אנגעפירט דורך די סטעיט, קענען דאס טוהן דורך  
מענטשן קענען זיך אױך פארבינדן מיט  . NYS-4-VAX-833-1אדער דורכן רופן  עּפ Am I Eligibleדי 

זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אן אפױנטמענט װאו 
צו טרעפן אינפארמאציע איבער װאקסין  vaccines.gov װאקסינען זענען דא צו באקומען, אדער באזוכן

  אפױנטמענטס אין אייער געגנט.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7290944b50aa485fdb0708d9d217aa87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771821378903286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cVBOEPD6JO1%2BE%2B3%2FE44l04E7i8%2F4Ae2RhLxDYUcAj7k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7290944b50aa485fdb0708d9d217aa87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771821378913241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EsjGwo4eASRKYqaEJQTnoPxhqAKUhEGx41IsEv%2FmE2I%3D&reserved=0


 

 

  
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  438829, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו vaccines.govגַארדיענס קענען באזוכן 

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

  אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער. 
  

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

  די עלטער.
  

זענען געװארן   16,559ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  20,560נעכטן האבן 
יו יארקער װעלכע זענען װאקסינירט געװארן אויסגערעכנט לױט די די צאל נ פולשטענדיג װאקסינירט.

  ראיאן איז װי פאלגנד׃
  

  
  װאקסין אײן כאטש  מיט מענטשן

  דאזע
 װאקסינירטע פולשטענדיג

  מענטשן

  ראיאן

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

װאוקס אין די  
  שעה 24לעצטע 

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

װאוקס אין די  
  שעה 24לעצטע 

Capital 
Region  

944,175  650  860,118  873  

Central New 
York  

631,513  439  583,209  467  

Finger Lakes  841,647  718  776,548  1,068  

Long Island  2,103,327  2,403  1,854,762  2,080  

Mid-Hudson  1,645,930  1,999  1,433,695  1,950  

Mohawk 
Valley  

318,120  216  294,284  304  

New York 
City  

7,702,739  12,837  6,731,134  8,339  

North 
Country  

295,531  163  266,608  241  

Southern Tier  428,838  340  391,512  387  

Western New 
York  

929,316  795  847,864  850  

  גאנצע די אין
  סטעיט

15,841,136  20,560  14,039,734  16,559  

  

  שַאטס בּוסטער/נאך

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7290944b50aa485fdb0708d9d217aa87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771821378913241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EsjGwo4eASRKYqaEJQTnoPxhqAKUhEGx41IsEv%2FmE2I%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7290944b50aa485fdb0708d9d217aa87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771821378913241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NCZ79kH8eXVFK7RiJZSvNByPVsPVbw9%2Fb0ae66XOtQQ%3D&reserved=0


 

 

  ראיאן

אלעס 
  צוזאמען
  סך הכל

 24װאוקס אין די לעצטע 
  שעה

  7 װאוקס אין די לעצטע
  טעג

Capital Region  375,079  4,070  18,345  

Central New 
York  

237,503  2,920  12,778  

Finger Lakes  380,375  4,474  19,777  

Long Island  726,962  9,552  47,336  

Mid-Hudson  587,978  7,686  35,883  

Mohawk Valley  129,942  1,622  6,414  

New York City  1,815,409  22,304  124,290  

North Country  111,226  1,714  5,988  

Southern Tier  173,725  1,858  8,890  

Western New 
York  

419,839  3,966  19,201  

  גאנצע די אין
  סטעיט

4,958,038  60,166  298,902  

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

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

ך דערפרישט מיט די נייסטע די וואקסין אויסטיילונג  שעה. דער דעשבאורד ווערט טעגלי 24פארלויף פון  
-אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט

באריכטעטע -זענען עטוואס אנדערש פון פעדעראלע CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון 
אדמיניסטרירטע דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע  -ראלאינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדע

  דיפערענצן. בײדע ציפערן זענען אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן.
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