
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/8/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 

 

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

       שעה  24װאקסין דאזעס געגעבן אין די פארלאפענע  108,077
      

       טױטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן  19- קָאוויד 154
      

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס פארשריטן 
 .  19-אין באקעמפן קאוויד

  
עס איז דא אן ענטפער צו דעם ווינטער אנפלייץ און עס איז איינפאך: דער וואקסין און דער ּבוסטער,״  ״

ראטע צווישן קינדער איז נאך אלץ צו נידעריג.   ״אונזער וואקסינאציע. האט גאווערנער האקול געזאגט
עלטערן און אויפפאסער, לייגט נישט אפ דאס וואקסינירן און ּבוסט׳ען אייערע קינדער אויב זענען זיי  

בארעכטיגט. עס איז זיכער און ברייט צו באקומען. דאס איז איינע פון די בעסטע וועגן אראפצוהאלטן די  
 מאסקע און בלייבן אינדערהיים אויב איר שפירט זיך קראנק.״  ציפערן, ווי אויך טראגן א 

  
    די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:

   425,782 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •

   90,132 - סך הכל פאזיטיוו  •

   21.17% -  פראצענט פאזיטיוו  •

   22.15% -  טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו -7 •

  (295)+ 11,843 -פאציענט האספיטאליזאציעס  •

  2,144 - נײע פאציענטן אין שפיטאל  •

  ICU  - 1483 +(34)פאציענטן אין  •

  (16)+ 720  -מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •

  (1,726)+ 241,729 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

   154 -  איבער העלטקעיר אנשטאלטן HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

  -איבער העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •
49,344  

 
  קוואל דאטע DOH NYS א  איז  סיסטעם  דאטע  אפרוף עלעקטראנישע געזונטהייט דער

  בלויז   באריכטעט ווי דאטע טויטפאל טעגליכע קאנפירמירטע איינזאמלען טוט וועלכס
   איינריכטונגען. קעיר ערוואקסענע און היימען,  נורסינג  שפיטעלער,  דורך

   CDC - 61,859סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •
 



NYS  דורך באריכטער דאטע סערטיפיקאט טויט פראוויזארישער  19-קאוויד טעגליכער דער
DOH און NYC ארט,  וועלכן סיי אין  שטארן וועלכע די אריין רעכנט סי-די-סי דער צו  

 אין  אינדערהיים,  איינריכטונגען, קעיר ערוואקסענע היימען, נורסינג שפיטעלער, אריינגערעכנט
  ערטער. אנדערע  און האספיס,

   34,297,800 - סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן  •

  108,077 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

   556,642 - טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

  - יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער פון   •
89.7%    

  80.9% - יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון   •

יאר און עלטער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע   18פראצענט ניו יארקער פון   •
(CDC )- 95.0%  

  -( CDCװאקסינירט )יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג  18פראצענט ניו יארקער פון   •
83.3%   

    78.6% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  •

   70.2% - פראצענט פון אלע ניו יארקער וועלכע זענען פולשטענדיג װאקסינירט  •

   85.1% -( CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע ) •

  72.3% - (CDCון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט )פראצענט פ •

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

   פאלגענד: 
  

   ראיאן
  , 5 יאנואר מיטוואך,

2022  
  ,6 יאנואר דאנערשטאג,

2022  
  , 7 יאנואר פרייטאג,

2022  

Region Capital   189.67  199.43  219.87  

 New Central
York  217.66  239.91  257.13  

Lakes Finger  158.94  172.37  185.50  

Island Long  423.40  411.38  406.80  

Hudson-Mid  334.36  338.51  345.40  

Valley Mohawk   158.31  172.65  185.95  

City York New  471.91  473.86  470.23  

Country North   124.22  136.39  152.04  

Tier Southern  157.02  171.06  182.48  

 New Western
York  207.50  223.67  239.91  

 גאנצע  די  אין 
  366.82  363.41  359.36   סטעיט

  
 די איבער באריכטעט  רעזולטאטן טעסט פאזיטיווע פראצענט   דורכשניטליכע טאגיגע -7 ראיאן'ס  יעדע

      פאלגענד:  ווי איז  טעג  דריי  לעצטע
  



    ראיאן
  מיטוואך,

  ,5 יאנואר
2022  

  דאנערשטאג,
  2022 ,6 יאנואר

  פרייטאג,
  ,7 יאנואר

2022  

 Capital
Region  18.72%  18.94%  19.81%  

 Central
York New  20.70%  22.02%  22.26%  

 Finger
Lakes  19.44%  20.04%  20.10%  

 Long
Island  26.76%  26.58%  26.46%  

-Mid
Hudson   23.10%  23.08%  23.06%  

 Mohawk
Valley  16.89%  17.18%  17.46%  

 York New
City  22.42%  22.16%  21.75%  

 North
Country  15.79%  16.07%  16.34%  

 Southern
Tier  15.70%  15.58%  15.64%  

 Western
York New  20.68%  21.31%  22.13%  

  די  אין 
 גאנצע
  22.15%  22.36%  22.48%   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 

  מיטוואך,
  ,5 יאנואר

2022  

  דאנערשטאג,
  ,6 יאנואר

2022  

  פרייטאג,
  ,7 יאנואר

2022  

Bronx  27.53%  26.65%  25.94%  

Kings   20.99%  20.69%  20.36%  

York New  17.85%  17.75%  17.24%  

Queens  24.32%  24.28%  24.15%  

Richmond   24.47%  23.98%  23.43%  

    
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 90,132נעכטן האבן 
די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי   .4,056,827צו  HERDSדעם סך הכל צוזאמגעשטעלט דורך 

     פאלגענד: 

  



     קאונטי 
סך הכל  
     פאזיטיוו

ניי  
     פאזיטיוו

Albany  46,262  1,031  

Allegany   7,320  52  

Broome  36,704  508  

Cattaraugus  12,242  166  

Cayuga   12,627  193  

Chautauqua  19,018  310  

Chemung   16,520  269  

Chenango   7,313  109  

Clinton  11,178  289  

Columbia  7,713  175  

Cortland  8,012  176  

Delaware  6,080  103  

Dutchess  52,215  1,110  

Erie  168,530  3,397  

Essex  4,169  107  

Franklin   7,010  128  

Fulton  9,739  113  

Genesee  11,067  171  

Greene  6,805  109  

Hamilton   704  12  

Herkimer  11,053  160  

Jefferson   14,586  231  

Lewis   5,067  62  

Livingston  9,222  145  

Madison  9,976  161  

Monroe  125,927  2,235  

Montgomery  9,224  174  

Nassau   343,597  6,617  

Niagara  38,617  738  

NYC   1,871,136  47,591  

Oneida  42,962  688  

Onondaga   82,087  1,899  

Ontario   15,483  257  

Orange  87,890  2,137  

Orleans  6,978  113  

Oswego  19,048  373  

Otsego   7,351  190  

Putnam  19,693  403  

Rensselaer  23,915  561  

Rockland  77,349  1,574  



Saratoga  35,300  745  

Schenectady  25,456  493  

Schoharie  3,736  67  

Schuyler   2,630  34  

Seneca   4,334  80  

 St.
Lawrence   16,136  170  

Steuben   15,622  209  

Suffolk  366,663  6,992  

Sullivan   14,441  415  

Tioga   8,370  139  

Tompkins  13,097  284  

Ulster  24,817  471  

Warren   10,360  266  

Washington  9,241  156  

Wayne  13,386  200  

Westchester   211,487  4,432  

Wyoming  6,786  111  

Yates  2,576  31  

     
 פאר פאזיטיוו גע׳טעסט האבן וועלכע פערזאנען האספיטאליזירטע וויפיל ווייזט וואס  דאטע  די איז  אונטן

 וויפיל און קאמפליקאציעס  19-קָאוויד פאר אדער 19- קָאוויד פאר  געווארן אריינגעלאזט זענען 19-קָאוויד
   אומשטענדן: 19-קָאוויד-נישט  פאר געווארן אריינגענומען זענען

    

   ןראיא 
  19-קָאוויד 
 איצט פאציענטן

  האספיטאליזירט

  אריינגענומען
 קָאוויד  צוליב

  אדער
  קאמפליקאציעס

   קָאוויד  פון

 פראצענט
  אריינגענומען

 קָאוויד  צוליב
  אדער

  קאמפליקאציעס
   קָאוויד  פון

  אריינגענומען
  איז קָאוויד   וואו

 נישט
 אריינגערעכנט

  אלס געווען
  די  פון  איינע 

  פאר סיבות 
   ארייננעמען

 פראצענט
  אריינגענומען

  איז קָאוויד   וואו
 נישט

 אריינגערעכנט
  אלס געווען
  די  פון  איינע 

  פאר סיבות 
   ארייננעמען

 Capital
Region  

368  278  76%  90  24%  

 Central
 New

York  
255  205  80%  50  20%  

 Finger
Lakes  

622  406  65%  216  35%  

 Long
Island  

2,112  1,333  63%  779  37%  

-Mid
Hudson   

1,288  830  64%  458  36%  



 Mohawk
Valley  

138  87  63%  51  37%  

 New
City York  

6,183  3,099  50%  3,084  50%  

 North
Country  

91  65  71%  26  29%  

 Southern
Tier  

212  130  61%  82  39%  

 Western
 New

York  
574  414  72%  160  28%  

  די  אין 
 גאנצע
   סטעיט

11,843  6,847  58%  4,996  42%  

  
  

צוליב דער ראטע פון פארשפרייטונג פון ָאמיקרָאן איז עס מער באדייטנד צו באריכטן דעם פראצענט פון  
סיקווענץ דאטעבעיסעס, ווי איידער באריכטן  19-ָאמיקרָאן וועריענטן ווי באריכטעט צו די פובליק קָאוויד

ר סך הכל פאזיטיוו קָאוויד צאלן פון איינצעלנע פעלער. דער פראצענט קען דאן ווערן פארגליכן צו דע
דער פראצעס איז אין איינקלאנג מיט וויאזוי דער ניו יארק סטעיט העלט   פאל צאל אין דעם סטעיט.

דעפארטמענט האט באריכטעט אויף אלע אנדערע וועריענטן ָאנליין: 
data-variant-19-https://coronavirus.health.ny.gov/covid   

    
  אום ערןוו  דערפרישט וועלן ציפערן און ראטעס  הויכע גאר אויף  ווייטער נאך זיך פארשפרייט ָאמיקרָאן
 פון פראצענט  94  געווען איז  וועריענט ָאמיקרָאן דער  אז  געוויזן  דאטע די האט נעכטן ביז  מאנטאג.

   .1/6/22 און 12/24/21 צווישן סטעיט  יארק ניו פון  סיקווענצן אריינגעגעבענע
  

. א  49,344, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן צוליב קאוויד 154נעכטן זענען  
     געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 

     

    קאונטי   וואוינונג  דער לויט טויטפעלער

    טויטפעלער נייע    קאונטי 

Albany  1  

Bronx  9  

Broome  2  

Cattaraugus  1  

Cayuga   1  

Chemung   1  

Chenango   1  

Cortland  1  

Dutchess  3  

Erie  10  

Essex  1  

Jefferson   1  

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%7C2535c54c5f1a48a7f67508d9d2df7dee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637772679612625487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Sv1bbGqOEeeVyZ9IVWyreHT2h1WdkSoatYJtdVjU5tc%3D&reserved=0


Kings   23  

Manhattan  13  

Monroe  3  

Nassau   11  

Niagara  2  

Oneida  2  

Onondaga   5  

Ontario   2  

Orange  5  

Otsego   1  

Queens  22  

Richmond   2  

Rockland  2  

Schenectady  1  

Suffolk  19  

Sullivan   1  

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 
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
Eligible833-1עּפ, אדער דורך רופן  ׳-VAX-4-NYS  מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער

לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אפוינטמענטס דארט וואו  
פאר מער אינפארמאציע איבער   vaccines.govעס זענען 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 
וערן דערמוטיגט זיך צו פארבינדן מיט זייערע קינד׳ס ּפעדיַאטרישען, פאמיליע דאקטער, קאונטי העלט  ו

׳ס(, רורעל העלט צענטערס, אדער FQHCקוואליפיצירטע העלט צענטערס )-דעפארטמענטס, פעדעראל
ן און עלטער  פַארמַאסיס וועלכע טוען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע.

232-800-1-, אדער רופן  438829, טעקסטן 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.  

    
אינפארמאציע, אפט פאר עלטערן און אויפציער פאר נייע  וועבזייטל נייער באזוכט אונזער 

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

    
זענען געװארן   17,094ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  23,415נעכטן האבן 

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

    

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%7C2535c54c5f1a48a7f67508d9d2df7dee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637772679612635446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZL2eCS9SW26MMXA9k5lf4Xknh6vAMwE8rNhAYjTy1Qk%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2535c54c5f1a48a7f67508d9d2df7dee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637772679612635446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZL2eCS9SW26MMXA9k5lf4Xknh6vAMwE8rNhAYjTy1Qk%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2535c54c5f1a48a7f67508d9d2df7dee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637772679612635446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZL2eCS9SW26MMXA9k5lf4Xknh6vAMwE8rNhAYjTy1Qk%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2535c54c5f1a48a7f67508d9d2df7dee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637772679612635446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZL2eCS9SW26MMXA9k5lf4Xknh6vAMwE8rNhAYjTy1Qk%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2535c54c5f1a48a7f67508d9d2df7dee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637772679612645406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jEj5ked5tJG55yOHPT2Gju%2FgVxzsOMD5CDHSw41pYQM%3D&reserved=0
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  װאקסין  אײן כאטש מיט  מענטשן

   דאזע 
  פולשטענדיג זענען וועלכע מענטשן

   וואקסינירט

   ראיאן

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

געשטיגן אין לויף  
  24פון די לעצטע 

 שעה  

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

געשטיגן אין לויף  
  24פון די לעצטע 

 שעה  

 Capital
Region  

945,685  1,510  861,282  1,164  

 New Central
York  

632,046  533  583,750  541  

 Finger
Lakes  

842,802  1,155  777,613  1,065  

Island Long  2,106,733  3,406  1,856,862  2,100  

Hudson-Mid  1,648,318  2,388  1,435,463  1,768  

 Mohawk
Valley  

318,409  289  294,552  268  

 York New
City  

7,714,979  12,240  6,739,526  8,392  

 North
Country  

295,796  265  266,845  237  

 Southern
Tier  

429,333  495  391,945  433  

 Western
York New  

930,450  1,134  848,990  1,126  

  גאנצע  די אין
  סטעיט

15,864,551  23,415  14,056,828  17,094  

    

   איינשפריצן צוגעגעבענע /  ּבּוסטער

   ראיאן

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

געשטיגן אין לויף פון די  
 שעה   24לעצטע 

געשטיגן אין לויף פון די  
 טעג  7לעצטע 

 Capital
Region  

379,489  4,410  20,463  

 New Central
York  

240,137  2,634  13,985  

Lakes Finger  385,469  5,094  22,877  

Island Long  736,027  9,065  51,103  

Hudson-Mid  595,187  7,209  39,071  

 Mohawk
Valley  

131,489  1,547  7,304  

City York New  1,837,847  22,438  115,570  

Country North   112,498  1,272  6,869  

Tier Southern  176,071  2,346  10,287  

 New Western
York  

424,537  4,698  21,548  



  גאנצע  די אין
  סטעיט

5,018,751  60,713  309,077  

  
  

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

וואקסין  19- דעפארטמענט פאדערט פון וואקסינאציע איינריכטונגען צו באריכטן אלע קָאוויד
׳ן דעשּבָאורד  שעה; די וואקסין אדמיניסטראציע דאטע אויפ 24אדמיניסטראציע דאטע אינערהאלב 

ווערט טעגליך דערפרישט צו געבן די מערסט קראנטע ציפערן אין די סטעיט׳ס וואקסינאציע  
און  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון -אונטערנעמונג. ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט

CIR ין באריכטעטע אינפארמאציע, וועלכע רעכנט ארי-זענען עטוואס אנדערש פון פעדעראלע
אדמיניסטרירטע דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן -פעדעראל 
    אנגעגעבן.
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