
 
 גאווערנאר קעטי האקול    1/10/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן: 

 

 

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

       שעה 24װאקסין דאזעס געגעבן אין די פארלאפענע  55,321
     

      טױטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן  19-קָאוויד  135
     

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

   

״מיר האבן די מיטלען צו באקעמפען דעם ווינטער סּורדזש, און ווי שנעלער מיר מישן איבער דאס 
״ביטע גייט אפנעמען ער האקול געזאגט. האט גאווערנבלעטל וועט זיך ווענדן אין וואס מיר טוען,״ 

אייער צווייטער דאזע אויב איר האט נאכנישט, און באקומט דעם ּבּוסטער אויב איר זענט פון די 
בארעכטיגטע. עלטערן און אויפפאסער, ביטע וואקסינירט אייערע קינדער. טראגט א מאסקע צו העלפן 

ים אויב איר שפירט זיך נישט גוט. לאז מיר זיך אפשטעלן דער פארשפרייטונג, און בלייבט אינדערהי
 אפלערנען פון דער פארגאנגענהייט און ענדליך לייגן א סוף צו דעם ווינטער אנפלייץ.״ 

   
   די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:

   282,961 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט        
   54,749 -סך הכל פאזיטיוו         
   19.35% -  פראצענט פאזיטיוו       
  21.30% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7       
 ( 275)+ 12,022 -פאציענט האספיטאליזאציעס         
   1,518  -נײע פאציענטן אין שפיטאל        
 ICU - 1,552 +(33  )פאציענטן אין         
 (  27)+ 792  -מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין         
 (  1,196)+ 244,647 -סך הכל באפרייטע פאציענטן        
   135 - איבער העלטקעיר אנשטאלטן HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך        

   49,620 -איבער העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך 
  

דאטע קוואל וועלכס זאמלט  NYS DOHדער געזונטהייט עלעקטראנישע אפרוף דאטע סיסטעם איז א 
איין פעסטגעשטעלטע טעגליכע טויטפאל דאטע ווי באריכטעט בלויז דורך שפיטעלער, נּורסינג 

   הָאומס, און ערוואקסענע אויפפאסונג איינריכטונגען.
   CDC - 62,392ט צו און געזאמלט דורך די סך הכל טויטפעלער באריכטע       

 NYS DOHפראוויזארישער טויט סערטיפיקאט דאטע באריכטער דורך  19-דער טעגליכער קאוויד
סי רעכנט אריין די וועלכע שטארן אין סיי וועלכן ארט, אריינגערעכנט -די-צו דער סי NYCאון 

נגען, אינדערהיים, אין האספיס, און שפיטעלער, נורסינג היימען, ערוואקסענע קעיר איינריכטו
   אנדערע ערטער.



  
   34,440,048 - סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן        
   55,321 - שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע        
   646,427 -טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע        
   89.7%  -יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער פון         
   80.9% - יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון         
  -( CDCיאר און עלטער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער פון         

95.0%  
  -( CDCיאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער פון         

83.4%  
   78.8%  -פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע        
   70.4% -פראצענט פון אלע ניו יארקער וועלכע זענען פולשטענדיג װאקסינירט        
   85.4% -( CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע )       
   72.5% - (CDCאלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) פראצענט פון       

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

  פאלגענד:
   

 ראיאן 
,  7פרייטאג, יאנואר 

2022   
,  8שבת, יאנואר 

2022   
,  9זונטאג, יאנואר 

2022   

Region Capital   219.87   232.57   242.13   

 New Central
York  257.13   283.64   288.05   

Lakes Finger   185.50   200.76   207.03   

Island Long   406.80   414.38   402.63   

Hudson-Mid   345.40   356.99   359.58   

Valley Mohawk   185.95   204.38   210.47   

City York New  470.23   482.12   487.21   

Country North   152.04   167.52   182.90   

Tier Southern   182.48   198.93   201.07   

 New Western
York  239.91   254.10   251.29   

  גאנצע די אין
   381.66   379.43   366.82  סטעיט

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

     פאלגענד: ווי איז טעג דריי לעצטע 
   

 ראיאן  

פרייטאג, 
,  7יאנואר 

2022   
שבת, יאנואר  

8 ,2022   

זונטאג, 
,  9יאנואר 

2022   

Capital 
Region   19.81%   19.55%   19.53%   

Central New 
York  22.26%   22.25%   21.97%   



Finger 
Lakes   20.10%   19.94%   19.94%   

Long Island   26.46%   25.95%   25.58%   

Mid-Hudson   23.06%   22.83%   22.59%   

Mohawk 
Valley  17.46%   17.52%   17.64%   

New York 
City  21.75%   21.15%   20.63%   

North 
Country   16.34%   16.58%   17.26%   

Southern 
Tier   15.64%   15.57%   15.44%   

Western 
New York  22.13%   22.56%   22.36%   

אין די גאנצע  
   21.30%   21.71%   22.15% סטעיט 

   
    

 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  

פרייטאג, 
,  7יאנואר 

2022   
שבת, יאנואר  

8 ,2022   

זונטאג, 
,  9יאנואר 

2022   

Bronx   25.94%   24.77%   24.00%   

Kings  20.36%   19.76%   19.24%   

New York  17.24%   16.58%   16.25%   

Queens   24.15%   23.89%   23.41%   

Richmond   23.43%   22.93%   22.44%   

   

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג  19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 54,749נעכטן האבן 
    די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: .4,191,353דעם סך הכל צו 

   

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany  47,555   622   

Allegany  7,399   31   

Broome   37,444   219   

Cattaraugus   12,410   64   

Cayuga   12,946   142   

Chautauqua   19,429   167   

Chemung   16,973   160   

Chenango   7,449   41   

Clinton  11,655   254   

Columbia   7,927   71   



Cortland   8,220   60   

Delaware   6,221   37   

Dutchess   53,846   689   

Erie  172,693   1,672   

Essex  4,277   47   

Franklin   7,161   64   

Fulton   9,916   68   

Genesee   11,303   96   

Greene   6,946   52   

Hamilton   711   3  

Herkimer   11,220   74   

Jefferson   15,032   216   

Lewis  5,188   61   

Livingston   9,394   66   

Madison   10,177   66   

Monroe   128,760   1,128   

Montgomery   9,451   71   

Nassau   354,032   3,767   

Niagara   39,586   419   

NYC  1,946,013   32,236   

Oneida   43,759   296   

Onondaga   84,975   1,109   

Ontario   15,823   116   

Orange   90,372   802   

Orleans   7,110   54   

Oswego   19,526   203   

Otsego   7,565   55   

Putnam   20,268   252   

Rensselaer   24,707   378   

Rockland   79,119   641   

Saratoga   36,475   520   

Schenectady   26,312   336   

Schoharie   3,838   26   

Schuyler   2,705   24   

Seneca   4,438   45   

St. Lawrence   16,432   102   

Steuben   15,873   94   

Suffolk  376,745   3,286   

Sullivan  14,908   152   

Tioga   8,551   51   

Tompkins   13,432   45   

Ulster   25,526   301   



Warren   10,642   119   

Washington   9,461   98   

Wayne   13,657   101   

Westchester   218,229   2,804   

Wyoming   6,927   42   

Yates  2,644   34   

   
 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

   

 ן  ראיא
  19-קָאוויד 

פאציענטן איצט 
 האספיטאליזירט  

אריינגענומען 
צוליב קָאוויד  

אדער 
קאמפליקאציעס  

 פון קָאוויד 

פראצענט 
אריינגענומען 
צוליב קָאוויד  

אדער 
קאמפליקאציעס  

 פון קָאוויד 

אריינגענומען 
וואו קָאוויד איז  

נישט 
אריינגערעכנט 

געווען אלס  
איינע פון די  
סיבות פאר 

 מען ארייננע

פראצענט 
אריינגענומען 

וואו קָאוויד איז  
נישט 

אריינגערעכנט 
געווען אלס איינע  

פון די סיבות  
 פאר ארייננעמען 

Capital 
Region   

362   274   76%  88   24%  

Central 
New 
York  

271   201   74%  70   26%  

Finger 
Lakes   

679   425   63%  254   37%  

Long 
Island   

2,070   1,322   64%  748   36%  

Mid-
Hudson   

1,331   904   68%  427   32%  

Mohawk 
Valley  

141   93   66%  48   34%  

New 
York City  

6,245   3,170   51%  3,075   49%  

North 
Country   

90   67   74%  23   26%  

Southern 
Tier   

220   129   59%  91   41%  

Western 
New 
York  

613   428   70%  185   30%  

איבער׳ן  
 סטעיט 

12,022   7,013   58%  5,009   42%  



   
   

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

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

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

   

 SARS-CoV-2דַאטעּבעיס, דער גרעסטער פארזאמלונג פון  GISAIDדאטע היינט אינדערפרי אין דער 
פראצענט פון  95.9סיקווענצן אין דער וועלט, צייגן אז דער ָאמיקרָאן וועריענט איז געווען 

. דאס ווייזט אז ָאמיקרָאן 1/9/22און  12/27/21אריינגעגעבענע סיקווענצן פון ניו יארק סטעיט צווישן 
פארשפרייט זיך ווייטער אויף גאר א הויכע מאס לענגאויס דעם סטעיט טראצדעם וואס עס איז מעגליך 

פאראן ראיאנישע דיפערענצן. די קענען נישט געמאסטן ווערן מיט סטאטיסטישע פונקטליכקייט צוליב די 
נע עטליכע טעג, וועלכס איז א רעזולטאט פון די נידעריגע סעמפל ציפערן אין די דאטע פון די פארלאפע

 נאכשלעפ פון סעמפל פארזאמלען ביז טעסט׳ען, סיקווענץ׳ען און דאטע ָאּפלָאוד. -עצם׳דיגע צייט 
   

, ברענגענדיג דעם סך הכל צוזאמגעשטעלט 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 135נעכטן זענען 
    . א געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 49,620צו  HERDSדורך 

   

 טויטפעלער לויט דער וואוינונג קאונטי  

 נייע טויטפעלער  קאונטי 

Albany  1  

Bronx   9  

Broome   1  

Chemung   1  

Columbia   1  

Dutchess   5  

Erie  5  

Kings  29   

Monroe   1  

Nassau   10   

New York  12   

Niagara   1  

Oneida   1  

Onondaga   1  

Ontario   1  

Orange   1  

Otsego   1  

Queens   24   

Rensselaer   1  

Richmond   5  

Rockland   3  

Saratoga   2  

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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315055678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aLIQO%2Bli50PbwQRLHC%2FCvaf6%2BlXDoZMmLCnUNwgF0ak%3D&reserved=0


Seneca   1  

Suffolk  10   

Washington   1  

Wayne   1  

Westchester   6  

    
    

יאר  12אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער פון 
ערטער זענען  10אריינצוקומען און זיך וואקסינירן לויט דער סדר וויאזוי מען קומט אן, און און העכער 

מענטשן וואס געפעלט ענדערש צו מאכן  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 

Eligible833-1אדער דורך רופן  ,עּפ ׳-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. 

   
גע קינדער יערי-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

עלטערן און  רופע.פַארמַאסיס וועלכע טוען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער ג
232-800-1-דער רופן , א438829, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו vaccines.govאויפציער קענען באזוכן 

צו געפונען 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. 
   

ציער פאר נייע אינפארמאציע, אפט פאר עלטערן און אויפ וועבזייטל נייערבאזוכט אונזער 
מיטלען ספעציעל געאייגנט פאר עלטערן און  -געפרעגטע פראגעס און ענטפערס, און הילפס

    אויפציער פון דער עלטער גרופע.
   

זענען געװארן  11,087ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  9,785נעכטן האבן 
ראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך פולשטענדיג װאקסינירט. א געאג

   וואקסינירט איז ווי פאלגענד:
   

 מענטשן מיט כאטש אײן װאקסין דאזע    
מענטשן וועלכע זענען פולשטענדיג  

 וואקסינירט 

 ראיאן  

אלעס 
 צוזאמען  
 סך הכל  

געשטיגן אין לויף פון  
 שעה   24די לעצטע 

אלעס 
 צוזאמען  
 סך הכל  

געשטיגן אין לויף פון  
 שעה   24די לעצטע 

Capital 
Region   

946,732   443   862,187   293   

Central New 
York  

632,818   187   584,290   142   

Finger Lakes   844,290   468   779,079   620   

Long Island   2,107,865   103   1,859,687   1,273   

Mid-Hudson   1,649,684   378   1,437,625   744   

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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315065633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XZ8yTxTatwAD239BEL%2BTP0YEOlXXl%2BeSvWPdyd9QBqc%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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315065633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XZ8yTxTatwAD239BEL%2BTP0YEOlXXl%2BeSvWPdyd9QBqc%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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315065633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XZ8yTxTatwAD239BEL%2BTP0YEOlXXl%2BeSvWPdyd9QBqc%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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315065633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XZ8yTxTatwAD239BEL%2BTP0YEOlXXl%2BeSvWPdyd9QBqc%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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315075597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fxTbFSNZx%2Bh28nhrXMO%2FUxYzyqmdKKbP6FMqSQbKvEI%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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315075597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fxTbFSNZx%2Bh28nhrXMO%2FUxYzyqmdKKbP6FMqSQbKvEI%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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315085549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tHPrx%2B8VXGvr6zQVG07AlFyvFohOM%2Bru2n4Slcs91mY%3D&reserved=0


Mohawk 
Valley  

318,656   78   294,742   79   

New York 
City  

7,734,313   7,300   6,757,008   7,225   

North 
Country   

296,132   122   267,169   108   

Southern 
Tier   

429,802   147   392,264   159   

Western 
New York  

931,779   559   850,253   444   

אין די גאנצע 
 סטעיט 

15,892,071   9,785   14,084,304   11,087   

   

ּבּוסטער / צוגעגעבענע  
       איינשפריצן  

 ראיאן  

אלעס 
 צוזאמען  
 סך הכל  

געשטיגן אין לויף פון די  
 שעה   24לעצטע 

געשטיגן אין לויף פון די  
   טעג  7לעצטע 

Capital Region   383,596   1,441   22,668     

Central New 
York  

243,624   1,281   16,267   
  

Finger Lakes   389,967   1,773   25,984     

Long Island   745,617   4,031   56,224     

Mid-Hudson   601,620   2,474   42,839     

Mohawk Valley   132,990   823   8,245     

New York City  1,869,507   12,071   132,428     

North Country   113,548   474   7,436     

Southern Tier   178,956   852   12,457     

Western New 
York  

428,682   1,742   23,859   
  

אין די גאנצע 
 סטעיט 

5,088,107   26,962   348,407   
  

   
ארקער צו זען די נייסטע איז פאראן פאר יעדן ניו י 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

ויפ׳ן דעשּבָאורד שעה; די וואקסין אדמיניסטראציע דאטע א 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  אריין באריכטעטע אינפארמאציע, וועלכע רעכנט -זענען עטוואס אנדערש פון פעדעראלע

אדמיניסטרירטע דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן -פעדעראל
   אנגעגעבן.

 
###   

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315085549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wV%2BwCGJhNACNSQxvm%2B2IdbAOvcFmVdP8P6ymOcUaFPU%3D&reserved=0
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