
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   1/14/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

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

   
  7אום יאנואר  90,132פאזיטיווע פעלער נעכטן, אראפ פון גאר הויכע צאל פון   49,027

  
  2אום יאנואר  23.17%נעכטן, אראפ פון גאר הויכע   16.3%פראצענט פון פאזיטיווע פעלער 

  
האספיטאליזאציעס פון דעם פאריגן   245ניו יארקער האספיטאליזירט נעכטן, אראפ מיט   12,207

   טאג 
   

  טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן 19-קאוויד 177
   

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

  
האט גאווערנער  "עס קוקט אויס אז די ערגסטע חלק פון דעם ווינטער אויפשטייג קומט צו אן ענדע", 

אלזא, לאמיר פארזעצן אכזאם.  עס איז נישט קיין צייט צו פייערן זיג, מיר מוזן בלייבן וו"  האקול געזאגט.
צו נוצן די כלים וואס מיר ווייסן אז זיי וועלן העלפן אפשטעלן די פארשפרייטונג און זיך האלטן זיכער:  
באקומט די וואקסין, באקומט די בּוסטער, טוט אן א מאסקע און בלייבט אינדערהיים אויב איר פילט  

  און מיר וועלן דאס אריבערגיין צוזאמען."  קראנק. לאמיר פארזעצן צו טוהן די ריכטיגע זאך,
  

  קורצן: אין  געגעבן אונטן  ווערן דעטאלן היינטיגע  די

  300,868 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •
   49,027 - סך הכל פאזיטיוו •
   16.30% - פראצענט פאזיטיוו •
  18.65% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •
 ( -245) 12,207 - האספיטאליזירטפאציענטן  •
  1,737 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •
  +ICU - 1619 (4)פאציענטן אין  •
 +( 19) 864 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •
  +(1,878) 251,126 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •
  177 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •
 50,334 -  דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSטויטפעלער באריכטעט דורך סך הכל  •

 
 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 - 62,891סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •
 

  NYS DOHי טויט סערטיפיקאט ציפערן וועלכע ווערן באריכטעט דורך ד 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.

  34,811,647 - געגעבן סך הכל װאקסין דאזעס •
  99,212 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •
  621,924 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •
  - יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון   •

90.1%  
 - ולשטענדיג װאקסינירטיאר אלט און עלטער װאס זענען פ 18פראצענט ניו יארקער פון   •

81.2%  
  (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   •

83.6%   
  79.2% - אײן װאקסין דאזע פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס •
  70.7% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט •
  85.8% - ( CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •
   72.8%  - (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
דינסטאג, יאנואר 

11  ,2022  
מיטוואך, יאנואר  

12  ,2022  
דאנערשטאג, יאנואר  

13  ,2022  

Capital Region  246.12  242.23  237.95  

Central New 
York  280.62  279.87  260.16  

Finger Lakes  209.46  203.39  200.99  

Long Island  372.58  345.17  320.18  

Mid-Hudson  332.27  318.01  300.19  

Mohawk 
Valley  209.62  206.18  203.50  

New York City  462.65  437.76  398.92  

North Country  193.84  191.97  190.71  

Southern Tier  210.55  214.93  209.17  

Western New 
York  254.98  248.70  244.71  

  גאנצע די אין
  322.76  346.93  364.35  סטעיט

  



 

 

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

  

  ראיאן
דינסטאג,  

,  11יאנואר 
2022  

מיטוואך,  
,  12יאנואר 
2022  

דאנערשטאג, 
,  13יאנואר 
2022  

Capital 
Region  19.30%  18.88%  18.95%  

Central 
New York  21.51%  21.87%  20.98%  

Finger 
Lakes  19.72%  19.15%  18.99%  

Long 
Island  24.33%  23.29%  22.17%  

Mid-
Hudson  21.09%  20.08%  19.20%  

Mohawk 
Valley  17.63%  17.39%  17.84%  

New York 
City  19.38%  18.45%  17.55%  

North 
Country  17.49%  17.28%  17.11%  

Southern 
Tier  14.94%  15.33%  15.01%  

Western 
New York  22.77%  22.70%  22.58%  

אין די  
גאנצע 
  18.65%  19.42%  20.22%  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,  
,  11יאנואר 
2022  

מיטוואך,  
,  12יאנואר 
2022  

דאנערשטאג, 
,  13יאנואר 
2022  

Bronx  21.81%  20.34%  19.32%  

Kings  17.80%  17.05%  16.28%  

New York  15.73%  15.03%  14.16%  

Queens  22.34%  21.39%  20.41%  

Richmond  20.56%  19.15%  17.81%  

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 49,027נעכטן האבן 

 . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד:    4,408,210סך הכל פעלער צו 
  



 

 

  נײע פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  50,210  823  

Allegany  7,632  69  

Broome  39,018  435  

Cattaraugus  12,858  126  

Cayuga  13,535  181  

Chautauqua  20,139  192  

Chemung  18,075  289  

Chenango  7,717  92  

Clinton  12,432  302  

Columbia  8,392  111  

Cortland  8,619  129  

Delaware  6,487  85  

Dutchess  56,421  708  

Erie  182,253  2,978  

Essex  4,483  45  

Franklin  7,444  65  

Fulton  10,356  140  

Genesee  11,883  185  

Greene  7,396  119  

Hamilton  732  3  

Herkimer  11,724  121  

Jefferson  15,920  249  

Lewis  5,380  47  

Livingston  9,831  109  

Madison  10,677  149  

Monroe  134,431  1,777  

Montgomery  9,907  122  

Nassau  368,719  3,195  

Niagara  41,844  654  

NYC  2,058,074  21,440  

Oneida  45,491  496  

Onondaga  89,688  981  

Ontario  16,644  259  

Orange  95,200  1,099  

Orleans  7,450  78  

Oswego  20,551  263  

Otsego  8,054  135  

Putnam  21,197  266  

Rensselaer  26,206  406  

Rockland  82,995  980  

Saratoga  38,439  573  



 

 

Schenectady  27,689  407  

Schoharie  4,054  62  

Schuyler  2,878  60  

Seneca  4,705  76  

St. Lawrence  17,053  181  

Steuben  16,596  178  

Suffolk  391,571  3,342  

Sullivan  15,883  247  

Tioga  8,956  94  

Tompkins  14,223  210  

Ulster  26,779  373  

Warren  11,257  192  

Washington  9,998  170  

Wayne  14,359  243  

Westchester  227,667  2,581  

Wyoming  7,261  93  

Yates  2,777  42  

  

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

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

  ראיאן
 19-קאוויד 

פאציענטן יעצט 
  האספיטאליזירט

האספיטאליזירט 
צוליב קאוויד  

אדער  
קאמפליקאציעס  

  פון קאוויד

פראצענט 
האספיטאליזירט 

צוליב קאוויד  
אדער  

קאמפליקאציעס  
  פון קאוויד

האספיטאליזירט 
וויד איז  ווען קא
נישט 

אריינגערעכנט 
געווארן אלץ איינע 
פון די סיבות פאר  
  האספיטאליזאציע

פראצענט 
האספיטאליזירט 

ווען קאוויד איז  
נישט 

אריינגערעכנט 
געווארן אלץ איינע 
פון די סיבות פאר  
  האספיטאליזאציע

Capital 
Region  

399  289  72%  110  28%  

Central 
New 
York  

308  216  70%  92  30%  

Finger 
Lakes  

726  418  58%  308  42%  

Long 
Island  

2,125  1,290  61%  835  39%  

Mid-
Hudson  

1,348  855  63%  493  37%  

Mohawk 
Valley  

156  111  71%  45  29%  



 

 

New 
York City  

6,199  3,228  52%  2,971  48%  

North 
Country  

100  59  59%  41  41%  

Southern 
Tier  

213  129  61%  84  39%  

Western 
New 
York  

633  409  65%  224  35%  

אין די  
גאנצע 
  סטעיט

12,207  7,004  57%  5,203  43%  

  
  

פון די ווירוסן וועלכע דרייען זיך   95%דער ָאומיקרָאן וואריאנט איז יעצט פאראנטווארטליך פאר מער פון  
  וואריאנט 19-קאווידארום. פאר מער אינפארמאציע איבער וואריאנט נאכפאלגונג, באזוכט ביטע דא: )

  .(ny.gov) דעּפארטמענט העלט | ציפערן 
  

.  50,334, ברענגנדיג די סך הכל טויטפעלער צו 19- ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 177נעכטן זענען 
   א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃

   

  וואוינונג פון קאונטי די לויט טויטפעלער

  טױטפעלער נײע  קאונטי

Albany  4  

Bronx  18  

Cattaraugus  1  

Chautauqua  2  

Chemung  1  

Columbia  1  

Delaware  1  

Dutchess  2  

Erie  7  

Genesee  2  

Greene  1  

Kings  36  

Manhattan  15  

Monroe  4  

Nassau  15  

Niagara  1  

Oneida  4  

Onondaga  4  

Orange  2  

Otsego  1  

Putnam  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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EuQCUAi6DIe8oL3%2FoU1YAX2DnRq5%2BTWtLRGbP8NJ6i8%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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EuQCUAi6DIe8oL3%2FoU1YAX2DnRq5%2BTWtLRGbP8NJ6i8%3D&reserved=0


 

 

Queens  20  

Richmond  2  

Rockland  4  

Saratoga  1  

Suffolk  15  

Sullivan  1  

Ulster  1  

Warren  1  

Washington  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 אן אּפוינטמענט לויט די סדר פון  
אנגען און עלטער. אינפארמאציע איבער וועלכע פלעצער פארל 12אריינקום פאר מענטשן פון  

. מענטשן  אונזער וועבזייטלליאר איז פארעפענטליכט אויף  11און  5אּפוינטמענטס פאר קינדער צווישן  
וועלכע ווילן ענדערש מאכן אן אּפוינטמענט ביי א מאסן וואקסינאציע פלאץ וואס איז אנגעפירט דורך די  

. מענטשן  4829-697-833-1אדער דורכן רופן  עּפ  Am I Eligibleסטעיט, קענען דאס טוהן דורך די 
קענען זיך אױך פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו  

צו טרעפן   vaccines.gov ן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען זענען דא צו באקומען, אדער באזוכןמאכ
  ציע איבער װאקסין אפױנטמענטס אין אייער געגנט.אינפארמא

  
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 
׳ס(, רורעל העלט צענטערס, אדער FQHCואליפיצירטע העלט צענטערס )קו-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 

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

  אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער. 
  

פאר עלטערן און גַארדיענס מיט נייע אינפארמאציע, אפט געפרעגטע   וועבזייטלבאזוכט אונזער 
נטפערס און מיט נאך מיטלען ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גַארדיענס פון  פראגן און ע

  קינדער אין די עלטער.
  

זענען געװארן   17,372ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  21,537נעכנט האבן 
אויסגערעכנט לױט די די צאל ניו יארקער װעלכע זענען װאקסינירט געװארן  פולשטענדיג װאקסינירט.

  ראיאן איז װי פאלגנד׃
  

  
מענטשן מיט כאטש אײן װאקסין  

  פולשטענדיג װאקסינירטע מענטשן  דאזע

 ראיאן  

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

פארמערט אין די  
  שעה 24לעצטע 

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

פארמערט אין די  
  שעה 24לעצטע 

Capital 
Region  

949,920  792  864,798  631  

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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n7NulpqqifICoWit6I0RVSk3qsYo2XzMupE1U7pgf%2B0%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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n7NulpqqifICoWit6I0RVSk3qsYo2XzMupE1U7pgf%2B0%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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1C9sIODuCQSxsiNhcZp2rdGdY0gy%2FRE7IGYb2KDtPOU%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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192010778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1C9sIODuCQSxsiNhcZp2rdGdY0gy%2FRE7IGYb2KDtPOU%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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192167451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KDvLJzlWfeyKEjtNY8OesgcUgQSI5OHWuOTkI8K4ZjA%3D&reserved=0


 

 

Central New 
York  

634,769  582  585,739  425  

Finger Lakes  849,998  874  783,932  714  

Long Island  2,122,320  3,572  1,868,991  2,255  

Mid-Hudson  1,659,837  2,298  1,444,832  1,593  

Mohawk 
Valley  

319,703  297  295,605  197  

New York 
City  

7,775,938  11,133  6,792,326  9,899  

North Country  297,324  334  267,982  177  

Southern Tier  429,151  490  391,305  350  

Western New 
York  

935,896  1,165  853,895  1,131  

אין די גאנצע  
  סטעיט

15,974,856  21,537  14,149,405  17,372  

  

      בּוסטער/נאך שַאטס

 ראיאן  

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

  24פארמערט אין די לעצטע  
  שעה

  7 װאוקס אין די לעצטע
  טעג

Capital Region  398,973  3,026  23,894  

Central New 
York  

254,121  2,667  16,618  

Finger Lakes  406,104  3,811  25,729  

Long Island  784,016  10,388  57,054  

Mid-Hudson  631,813  6,509  43,835  

Mohawk Valley  137,642  1,404  7,700  

New York City  1,946,157  19,970  130,748  

North Country  119,731  2,169  8,505  

Southern Tier  185,791  1,908  12,066  

Western New 
York  

444,821  4,296  24,982  

אין די גאנצע  
  סטעיט

5,309,169  56,148  351,131  

  
י צו אינפארמירן ניו יארקער  ווערט פארעפענטליכט כד 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

דערפרישט מיט די נייסטע די וואקסין אויסטיילונג  שעה. דער דעשבאורד ווערט טעגליך   24פארלויף פון  
אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אװ 

איז אביסל אנדערש פון פעדעראל־באריכטעטע   CIRאון  NYSIISבאריכטעטע דעיטא פון -העלט
ון אנדערע קלײנע אונטערשײדן. בײדע ציפערן  דעיטא, װאס שליסט אײן פעדעראל־געגעבענע דאזעס א

  זענען אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן.

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%7Cfd51ee2d65f844d2d06e08d9d798f2e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777874192167451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=05qM5sUFI2h8WK8EjB4tDHbxuUp003uxRBv4ihxcKLk%3D&reserved=0
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