
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/13/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 

 

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

       שעה  24װאקסין דאזעס געגעבן אין די פארלאפענע  101,194
      

 טױטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן   19- קָאוויד 195
      

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

    
״טראצדעם וואס דער ראטע פון נייע אינפעקציעס גייט ווייטער אין דעם גוטן ריכטונג, ווערן נאך צופיל ניו  

מוזן מיר בלייבן וואך   —רט אדער טראגיש פארלירן זייערע לעבנס  יארקער קראנק, ווערן האספיטאליזי
״מיר קענען נישט אפארדירן   האט גאווערנער האקול געזאגט. אין אונזער קאמף קעגן דעם וויירוס,״

צוריקצודרייען די פארשריט וואס מיר האבן געמאכט אין באקעמפן דעם ווינטער אנפלייץ לאמיר ווייטער 
י דער האנט אפצושטעלן דער פארשפרייטונג און האלטן אונזערע נאענטע און ניצן די מיטלען בי

באליבטע זיכער און געזונט: וואקסינען, ּבוסטערס, מאסקעס און בעסטע פראקטיק ווי זיך וואשן די הענט 
   און בלייבן אינדערהיים אויב איר זענט קראנק.״

    

    :קורצן אין געגעבן  אונטן  ווערן דעטאלן היינטיגע די

  356,699 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •
  60,374 - סך הכל פאזיטיוו  •
  16.93% -  פראצענט פאזיטיוו  •
  19.42% -  טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו -7 •
 (  219-) 12,452 -פאציענט האספיטאליזאציעס  •
   1,848 - נײע פאציענטן אין שפיטאל  •
 ICU  - 1615 +(22  )פאציענטן אין  •
 (  15)+ 845  -מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •
 (  1,894)+ 249,248 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •
  195 -  איבער העלטקעיר אנשטאלטן HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •
  50,154 -איבער העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •

 

דאטע קוואל וועלכס   NYS DOHעלעקטראנישע אפרוף דאטע סיסטעם איז א  דער געזונטהייט

זאמלט איין פעסטגעשטעלטע טעגליכע טויטפאל דאטע ווי באריכטעט בלויז דורך שפיטעלער,  

    נּורסינג הָאומס, און ערוואקסענע אויפפאסונג איינריכטונגען.
   CDC - 62,849סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •

 

 NYSפראוויזארישער טויט סערטיפיקאט דאטע באריכטער דורך   19-דער טעגליכער קאוויד



DOH  אוןNYC   צו דערCDC   ,רעכנט אריין די וועלכע שטארבן אין סיי וועלכן ארט

אריינגערעכנט שפיטעלער, נורסינג היימען, ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען, אינדערהיים, אין 

    אנדערע ערטער.  האספיס, און
  34,712,435 - סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן  •
  101,194 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •
  629,690 - טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •
  - יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער פון   •

90.0%    
    81.1% - 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%  
  -( CDCיאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער פון   •

83.5%  
   79.0% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  •
    70.6% - פראצענט פון אלע ניו יארקער וועלכע זענען פולשטענדיג װאקסינירט  •
   85.7% -( CDCארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע )פראצענט פון אלע ניו י  •
   72.7% - (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: 
    

   ראיאן
,  10מאנטאג, יאנואר 

2022  

,  11דינסטאג, יאנואר 

2022  

,  12מיטוואך, יאנואר 

2022  

Region Capital   252.44  246.12  242.23  

 New Central
York  288.27  280.62  279.87  

Lakes Finger  211.27  209.46  203.39  

Island Long  394.70  372.58  345.17  

Hudson-Mid  349.94  332.27  318.01  

Valley Mohawk   212.06  209.62  206.18  

City York New  482.20  462.65  437.76  

Country North   190.16  193.84  191.97  

Tier Southern  204.01  210.55  214.93  

 New Western
York  250.77  254.98  248.70  

 גאנצע  די  אין 
  346.93  364.35  378.30   סטעיט

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

      פאלגענד:  ווי איז  טעג  דריי  לעצטע
    

    ראיאן
  מאנטאג,

  ,10 יאנואר
2022  

  דינסטאג,
  ,11 יאנואר

2022  

  מיטוואך,
  ,12 יאנואר

2022  



 Capital
Region  19.48%  19.30%  18.88%  

 Central
York New  22.01%  21.51%  21.87%  

 Finger
Lakes  19.94%  19.72%  19.15%  

 Long
Island  25.14%  24.33%  23.29%  

-Mid
Hudson   21.96%  21.09%  20.08%  

 Mohawk
Valley  17.53%  17.63%  17.39%  

 York New
City  20.15%  19.38%  18.45%  

 North
Country  17.62%  17.49%  17.28%  

 Southern
Tier  15.29%  14.94%  15.33%  

 Western
York New  22.71%  22.77%  22.70%  

  די  אין 
 גאנצע
  19.42%  20.22%  20.91%   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 

  מאנטאג,
  ,10 יאנואר

2022  

  דינסטאג,
  ,11 יאנואר

2022  

  מיטוואך,
  ,12 יאנואר

2022  

Bronx  22.96%  21.81%  20.34%  

Kings   18.64%  17.80%  17.05%  

New York  16.20%  15.73%  15.03%  

Queens  22.99%  22.34%  21.39%  

Richmond   21.74%  20.56%  19.15%  

    
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 60,374נעכטן האבן 

     . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:4,359,183דעם סך הכל צו 
    

    ניי פאזיטיוו     סך הכל פאזיטיוו      קאונטי 

Albany  49,387  747  

Allegany   7,563  61  

Broome  38,583  493  

Cattaraugus  12,732  119  

Cayuga   13,354  136  



Chautauqua  19,947  186  

Chemung   17,786  381  

Chenango   7,625  91  

Clinton  12,130  221  

Columbia  8,281  125  

Cortland  8,490  117  

Delaware  6,402  78  

Dutchess  55,713  704  

Erie  179,275  1,943  

Essex  4,438  68  

Franklin   7,379  94  

Fulton  10,216  104  

Genesee  11,698  166  

Greene  7,277  143  

Hamilton   729  5  

Herkimer  11,603  154  

Jefferson   15,671  238  

Lewis   5,333  54  

Livingston  9,722  128  

Madison  10,528  116  

Monroe  132,654  1,445  

Montgomery  9,785  114  

Nassau   365,524  4,098  

Niagara  41,190  515  

NYC   2,036,634  31,530  

Oneida  44,995  511  

Onondaga   88,707  1,400  

Ontario   16,385  210  

Orange  94,101  1,614  

Orleans  7,372  110  

Oswego  20,288  286  

Otsego   7,919  107  

Putnam  20,931  260  

Rensselaer  25,800  442  

Rockland  82,015  1,024  

Saratoga  37,866  561  

Schenectady  27,282  411  

Schoharie  3,992  66  

Schuyler   2,818  31  

Seneca   4,629  81  

St. Lawrence  16,872  148  



Steuben   16,418  295  

Suffolk  388,229  4,413  

Sullivan   15,636  281  

Tioga   8,862  135  

Tompkins  14,013  292  

Ulster  26,406  313  

Warren   11,065  182  

Washington  9,828  151  

Wayne  14,116  197  

Westchester   225,086  2,354  

Wyoming  7,168  87  

Yates  2,735  38  

    

 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  

400  299  75%  101  25%  

Central 
New 
York  

309  217  70%  92  30%  

Finger 
Lakes  

707  423  60%  284  40%  

Long 
Island  

2,177  1,341  62%  836  38%  

Mid-
Hudson   

1,369  874  64%  495  36%  

Mohawk 
Valley  

155  114  74%  41  26%  

New 
York City  

6,392  3,365  53%  3,027  47%  

North 
Country  

98  59  60%  39  40%  



Southern 
Tier  

210  107  51%  103  49%  

Western 
New 
York  

635  406  64%  229  36%  

אין די  
גאנצע 
 סטעיט  

12,452  7,205  58%  5,247  42%  

    
    

פראצענט פון די וויירוסען וואס פארשפרייטן זיך.  95דער ָאמיקרָאן וועריענט פארטרעט איצט איבער 
  |  דאטע וועריענט 19- קָאווידפאר מער אינפארמאציע איבער וועריענט נאכשפירן, ביטע באזוכט דא: ) 

 .  (ny.gov) דעפארטמענט העלט
    

. א  50,154, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן צוליב קאוויד 195זענען  נעכטן 
     געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 

     

    קאונטי   וואוינונג  דער לויט טויטפעלער

    טויטפעלער נייע    קאונטי 

Albany                                                                         2  

Bronx                                                                       18  

Broome                                                                         2  

Cattaraugus                                                                          1  

Chautauqua                                                                         1  

Chemung                                                                           1  

Chenango                                                                           1  

Clinton                                                                         1  

Columbia                                                                          1  

Erie                                                                          7  

Genesee                                                                         1  

Greene                                                                          1  

Kings                                                                        38  

Livingston                                                                          1  

Monroe                                                                         7  

Nassau                                                                        13  

York New                                                                       13  

Niagara                                                                          1  

Oneida                                                                          1  

Onondaga                                                                          5  

Ontario                                                                           1  

Orange                                                                          2  

Oswego                                                                          1  

Queens                                                                       37  

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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R%2FDscuya1uDEnRM5pH3aXIPdKx82jqojJwfPBIuy9Ns%3D&reserved=0
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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R%2FDscuya1uDEnRM5pH3aXIPdKx82jqojJwfPBIuy9Ns%3D&reserved=0


Rensselaer                                                                          2  

Richmond                                                                          2  

Rockland                                                                          3  

Saratoga                                                                          4  

eLawrenc St.                                                                          2  

Suffolk                                                                        12  

Sullivan                                                                           1  

Ulster                                                                          2  

Warren                                                                           1  

Wayne                                                                          1  

Westchester                                                                           8  

     
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  וועבזייטליאר איז פארעפענטליכט אויף אונזער  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 Am I Eligibleסטעיט, 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 

מוטיגט זיך צו פארבינדן מיט זייערע קינד׳ס ּפעדיַאטרישען, פאמיליע דאקטער, קאונטי העלט  ווערן דער
׳ס(, רורעל העלט צענטערס, אדער FQHCקוואליפיצירטע העלט צענטערס )-דעפארטמענטס, פעדעראל

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

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.
    

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

    עלטער גרופע.
    

זענען געװארן   17,669ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  23,392נעכטן האבן 
ע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך א געאגראפיש פולשטענדיג װאקסינירט. 

    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 

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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eyztNc94tFJTFl9Z10L7BOSiakJ9hKSQA4V7ZmotjgU%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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eyztNc94tFJTFl9Z10L7BOSiakJ9hKSQA4V7ZmotjgU%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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dUsS8DlSfIeSXAb%2BPa%2Bpif2o1haRoSukLhca3B8OhAc%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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dUsS8DlSfIeSXAb%2BPa%2Bpif2o1haRoSukLhca3B8OhAc%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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zNlh%2FIro%2FdN48OFK7Ck0oxyW3Ux8nNDYjmgXq%2BFD56I%3D&reserved=0


Capital 
Region  

949,128  754  864,167  572  

Central New 
York  

634,187  502  585,314  364  

Finger Lakes  849,124  3,316  783,218  2,861  

Long Island  2,118,748  3,578  1,866,736  2,286  

Mid-Hudson  1,657,539  2,887  1,443,239  1,716  

Mohawk 
Valley  

319,406  252  295,408  264  

New York 
City  

7,764,805  12,614  6,782,427  10,290  

North 
Country  

296,990  311  267,805  255  

Southern 
Tier  

428,661  -1,897  390,955  -1,913  

Western 
New York  

934,731  1,075  852,764  974  

אין די גאנצע  
 סטעיט 

15,953,319  23,392  14,132,033  17,669  

    

ּבּוסטער / צוגעגעבענע  
     איינשפריצן  

 ראיאן  

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

געשטיגן אין לויף פון די  
 שעה   24לעצטע 

געשטיגן אין לויף פון די  
 טעג  7לעצטע 

Capital Region   395,947  3,902  24,938  

Central New 
York  

251,454  2,494  16,871  

Finger Lakes  402,293  4,528  26,392  

Long Island  773,628  9,146  56,218  

Mid-Hudson  625,304  7,990  45,012  

Mohawk Valley   136,238  1,129  7,918  

New York City  1,926,187  20,375  133,082  

North Country   117,562  1,358  8,050  

Southern Tier  183,883  1,534  12,016  

Western New 
York  

440,525  3,690  24,652  

אין די גאנצע  
 סטעיט 

5,253,021  56,146  355,149  

    
  
    

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

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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8FZ9fb7mQR0%2BvY%2B5jzz06GJpnWjBWZTevWtRKhIirpA%3D&reserved=0


וואקסין  19- דעפארטמענט פאדערט פון וואקסינאציע איינריכטונגען צו באריכטן אלע קָאוויד
סין אדמיניסטראציע דאטע אויפ׳ן דעשּבָאורד  שעה; די וואק 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 נפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין באריכטעטע אי-זענען עטוואס אנדערש פון פעדעראלע
אדמיניסטרירטע דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן -פעדעראל 
    אנגעגעבן.

    
באריכטעטע ציפערן פאר  -פראצענטן זענען בערך׳דיגע אפשאצונגען. זיי זענען באזירט אויף זעלבסט

אינאיינעם מיט די  1/11/22טיווע ארבעטער באריכטעט פאר . די סך הכל ציפערן זענען אק1/11/22
אומאקטיווע קאטעגאריעס אויבן; זיי אנטהאלטן נישט קיין ארבעטסקראפט וואקלדיגקייטן וואס קען זיך 

 מעגליך טרעפן אין צוגאב צו די קאטעגאריעס אויבן.  
 
###  
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