
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   1/18/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

 פארשריט סטעיט'ס די איבער יארקער ניו פאר נייעס לעצטע די איבער גיבט האקול גאווערנער
  19-קאוויד באקעמפן מיטן

 
 זינט לעצטע וואך   13.6%טאגיגע דורכשניט פון נייע האספיטאליזאציעס אראפ -7

  
 טעג   7אין די לעצטע   38.9%טאגיגע דורכשניט פון נייע פעלער אראפ -7

  
 טױטפעלער אין די גאנצע סטעיט נעכטן  19-קאוויד 168

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

 .   19- סטעיט'ס פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
   

"מיר האפן צו פארמאכן די ביכער אויף דעם ווינטער אויפשטייג בקרוב כדי מיר זאלן קענען אריבערמישן  
בודזשעט אויסבליק און זיך קאנצעטרירן אויף די   2023ער דעם בלאט און עפענען די בוך פון אונז
"אזוי ווי די ציפערן זעצן פאר   האט גאווערנער האקול געזאגט.צוקונפט נאכפאלגנדיג די פאנדעמיע", 

זיך צו רוקן אין די ריכטיגע ריכטונג, דארפן מיר בלייבן וואכזאם קעגן דעם ווינטער אויפשטייג דורכן  
און בּוסטערס, פארזעצן צו נוצן מאסקעס און בלייבן אינדערהיים אויב איר פילט  באקומען די וואקסין 

לאמיר נישט פארלירן אלע פארשריט   קראנק כדי מיר זאלן קענען האלטן אנדערע ניו יארקער זיכער.
 וואס מיר האבן געמאכט." 

   
  קורצן: אין  איבערגעגעבן אונטן ווערן   ציפערן היינטיגע  די

   178,771 - לטאטן באריכטעטטעסט רעזו·    
   22,312 - סך הכל פאזיטיוו ·    
   12.48% - פראצענט פאזיטיוו ·    
   15.04% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 ·    
  +(  177) 11,928 - פאציענט האספיטאליזאציעס·    

   1,160  – נײע פאציענטן אין שפיטאל·     
  ICU –  1,569 (33- )פאציענטן אין      ·

  ( -10) 890 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  ·    
  ( 882) 256,630 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  ·    
   168 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך ·    
  - דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  ·    

51,013 
 

 Health Electronicדי געזונטהייט עלעקטראנישע אנטווארט ציפערן סיסטעם )
Response 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 - 63,553סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  ·    
 

 NYSוועלכע ווערן באריכטעט דורך די   טויט סערטיפיקאט ציפערן 19-די טעגליכע קאוויד
DOH  און דורךNYC  צו דיCDC  ,רעכענען אריין די וועלכע שטארבן אין סיי וועלכע ארט

אריינרעכענענדיג שפיטעלער, נוירסינג היימער, מושב זקנים אנשטאלטן, אינדערהיים, אין  
  האספיס קעיר אדער אין אנדערע פלעצער.

   35,084,862 - געגעבןסך הכל װאקסין דאזעס  ·    
   51,258 - שעה 24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע   ·    
   570,756  - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  ·    
יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין   18פראצענט ניו יארקער פון  ·    

    90.3% - דאזע
 - יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון  ·    

81.3%   
יאר און עלטער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין   18פראצענט ניו יארקער פון  ·    

   95.0% - (CDCדאזע )
 טיאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסיניר 18פראצענט ניו יארקער פון  ·    

(CDC )- 83.7%   
   79.4%  - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע ·    
   70.9% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ·    
  - (CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע ·    

86.1%   
 - (CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ·    

73.0%   
    

   פאלגנד  ווי  איז מענטשן 100,000  פער פעלער פון דורכשניט טאגיגע-7 ראיאן'ס יעדע
    

   ראיאן
,  15שבת, יאנואר 

2022   
זונטאג, יאנואר 

16  ,2022   
מאנטאג, יאנואר 

17  ,2022   

Capital 
Region   

214.06   201.60   194.92   

Central 
New York   

234.42   225.61   216.62   

Finger 
Lakes   

181.09   174.55   165.98   

Long Island   246.23   227.38   207.64   

Mid-Hudson   252.59   234.09   221.01   

Mohawk 
Valley   

182.39   180.77   177.53   

New York 
City   

333.21   301.87   272.92   

North 
Country   

181.23   172.19   166.87   

Southern 
Tier   

189.81   188.37   183.38   



 

 

Western 
New York   

213.99   209.44   198.07   

  גאנצע די אין
   סטעיט

271.02   250.57   231.29   

    
  באריכטעט ראיאן יעדע פאר רעזולטאטן טעסט  פאזיטיווע פון פראצענט דורכשניטליכע  טאגיגע-7 די

   פאלגנד:  ווי איז  טעג  דריי לעצטע די איבער
    

   ראיאן

שבת, 
יאנואר  

15  ,
2022   

זונטאג,  
,  16יאנואר 
2022   

מאנטאג,  
,  17יאנואר 
2022   

Capital Region   17.59%   17.10%   17.10%   

Central New 
York   20.57%   20.09%   19.77%   

Finger Lakes   18.53%   18.21%   17.83%   

Long Island   19.29%   18.47%   17.60%   

Mid-Hudson   16.31%   15.49%   15.16%   

Mohawk Valley   16.89%   16.71%   16.72%   

New York City   15.05%   14.28%   13.48%   

North Country   17.25%   16.77%   16.51%   

Southern Tier   14.49%   14.24%   14.13%   

Western New 
York   21.46%   20.92%   20.28%   

אין די גאנצע  
   15.04%   15.68%   16.37%   סטעיט

   
  יארק ניו פון באראו יעדע  אין רעזולטאטן טעסט  פאזיטיווע פון פראצענט דורכשניטליכע  טאגיגע-7 די

   פאלגענד: ווי איז טעג דריי לעצטע  די איבער באריכטעט סיטי
    

   באראו

שבת, 
יאנואר  

15  ,
2022   

זונטאג,  
,  16יאנואר 
2022   

מאנטאג,  
,  17יאנואר 
2022   

Bronx   16.11%   15.23%   14.44%   

Kings   13.95%   13.30%   12.48%   

New York   12.44%   11.81%   11.21%   

Queens   17.63%   16.65%   15.76%   

Richmond   15.18%   14.44%   13.72%   

    
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 22,312נעכטן האבן 

 . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:    4,556,428סך הכל פעלער צו 
   



 

 

   קאונטי
סך הכל 
   נײע פאזיטיוו   פאזיטיוו

Albany   52,146   323   

Allegany   7,788   30   

Broome   39,972   134   

Cattaraugus   13,260   108   

Cayuga   13,958   66   

Chautauqua   20,771   143   

Chemung   18,738   85   

Chenango   7,956   51   

Clinton   13,116   106   

Columbia   8,734   53   

Cortland   8,998   44   

Delaware   6,667   38   

Dutchess   58,418   285   

Erie   188,389   1,129   

Essex   4,631   13   

Franklin   7,676   28   

Fulton   10,725   58   

Genesee   12,277   44   

Greene   7,588   30   

Hamilton   746   2   

Herkimer   12,081   72   

Jefferson   16,619   124   

Lewis   5,516   20   

Livingston   10,206   42   

Madison   11,011   62   

Monroe   138,074   441   

Montgomery   10,251   64   

Nassau   377,485   1,187   

Niagara   43,189   218   

NYC   2,134,375   10,888   

Oneida   46,781   228   

Onondaga   93,776   700   

Ontario   17,197   108   

Orange   98,247   516   

Orleans   7,709   30   

Oswego   21,389   169   



 

 

Otsego   8,349   73   

Putnam   21,827   80   

Rensselaer   27,231   198   

Rockland   86,360   665   

Saratoga   39,920   258   

Schenectady   28,840   206   

Schoharie   4,237   39   

Schuyler   2,969   3   

Seneca   4,912   29   

St. 
Lawrence   17,596   101   

Steuben   17,086   55   

Suffolk   401,099   1,426   

Sullivan   16,511   165   

Tioga   9,237   34   

Tompkins   14,864   94   

Ulster   27,812   194   

Warren   11,669   57   

Washington   10,386   53   

Wayne   14,851   81   

Westchester   233,867   821   

Wyoming   7,476   28   

Yates   2,869   13   

   
  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 
האספיטאליזי 

  רט

האספיטאליזי 
רט צוליב  

קאוויד אדער  
קאמפליקאצי 

עס פון  
  קאוויד

פראצענט 
האספיטאליזי 

רט צוליב  
קאוויד אדער  
קאמפליקאצי 

עס פון  
  קאוויד

האספיטאליזיר 
ט ווען קאוויד  

איז נישט 
אריינגערעכנט 

געווארן אלץ  
איינע פון די  
סיבות פאר  

האספיטאליזאצ 
  יע

פראצענט 
האספיטאליזיר 
ט ווען קאוויד  

איז נישט 
אריינגערעכנט 

געווארן אלץ  
איינע פון די  
סיבות פאר  

האספיטאליזאצ 
  יע

Capital 
Region  

420  300  71%  120  29%  



 

 

Central 
New 
York  

354  266  75%  88  25%  

Finger 
Lakes  

741  429  58%  312  42%  

Long 
Island  

2,039  1,211  59%  828  41%  

Mid-
Hudson
  

1,268  819  65%  449  35%  

Mohaw
k 
Valley  

161  109  68%  52  32%  

New 
York 
City  

5,937  3,113  52%  2,824  48%  

North 
Country
  

111  54  49%  57  51%  

Souther
n Tier  

213  125  59%  88  41%  

Wester
n New 
York  

684  436  64%  248  36%  

אין די  
גאנצע 
  סטעיט

11,928  6,862  58%  5,066  42%  

   
   

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 
   

. א  50,836, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19- ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 168זענען  נעכטן
  געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃  

   

     נײע טױטפעלער   קאונטי

Albany                                       2     

Bronx                                      14     

Cattaraugus                                       2     

Chautauqua                                       2     

Columbia                                       1     

Cortland                                       1     

Dutchess                                       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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B4hCnQNdvlKn3KPd4Q1f5k96pLubNs2JCJF3W7YAdb0%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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B4hCnQNdvlKn3KPd4Q1f5k96pLubNs2JCJF3W7YAdb0%3D&reserved=0


 

 

Erie                                       8     

Fulton                                       1     

Genesee                                       1     

Kings                                      30     

Lewis                                       1     

Madison                                       2     

Monroe                                       7     

Nassau                                       6     

New York                                      16     

Niagara                                       2     

Onondaga                                       3     

Ontario                                       1     

Orange                                       6     

Putnam                                       1     

Queens                                      19     

Richmond                                       5     

Rockland                                       4     

Schoharie                                       1     

Seneca                                       1     

Suffolk                                      17     

Ulster                                       2     

Washington                                       1     

Wayne                                       2     

Westchester                                       7     

   
    

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 וועבזייטליאר 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 אוועילעבל, אדער באזוכן מאכן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען זענען

  געגנט.   אינפארמאציע איבער װאקסין אפױנטמענטס אין זייער 
   

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 

רורעל העלט צענטערס, אדער  ׳ס(,FQHCקוואליפיצירטע 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

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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Zrl8xK4oFI3uVzAVRemZKjMpS2w%2FHTanXbvjVnNr5MU%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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Zrl8xK4oFI3uVzAVRemZKjMpS2w%2FHTanXbvjVnNr5MU%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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qLppK7aSq9HomupFYzncuG1HfnR42NFcknuTT%2FIlrNY%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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qLppK7aSq9HomupFYzncuG1HfnR42NFcknuTT%2FIlrNY%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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qLppK7aSq9HomupFYzncuG1HfnR42NFcknuTT%2FIlrNY%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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qLppK7aSq9HomupFYzncuG1HfnR42NFcknuTT%2FIlrNY%3D&reserved=0


 

 

וואקסינען זענען יעצט נאכנישט  19-ערע קאווידוואקסין, וויבאלד די אנד  19- בייָאוענטעק קאוויד-פייזער
  אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער.  

    
פאר עלטערן און גַארדיענס מיט נייע אינפארמאציע, אפט געפרעגטע   וועבזייטלבאזוכט אונזער 

פראגן און ענטפערס און מיט נאך מיטלען ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גַארדיענס פון  
   קינדער אין די עלטער. 

    
זענען געװארן   9,842ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  10,326האבן נעכטן 

פולשטענדיג װאקסינירט. די צאל ניו יארקער װעלכע זענען װאקסינירט געװארן אויסגערעכנט לױט די 
  ראיאן איז װי פאלגנד׃

   

ראיאנישע וואקסינאציע ציפערן לויט לאקאציע פון  
      ּפרָאוויידער

   
מענטשן מיט כאטש אײן 

   װאקסין דאזע
פולשטנדיק װאקסינירטע 

  מענטשן

  ראיאן 

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

פארמערט 
אין די  

  24לעצטע 
   שעה

אלעס 
 צוזאמען 
  סך הכל

פארמערט 
אין די  

  24לעצטע 
   שעה

Capital Region  952,033  402  866,157  404  

Central New York  636,224  207  586,570  270  

Finger Lakes  849,629  272  782,912  301  

Long Island  2,129,721  2,670  1,874,338  1,848  

Mid-Hudson  1,665,632  1,770  1,449,027  1,567  

Mohawk Valley  320,325  129  295,991  134  

New York City  7,806,586  4,156  6,820,223  4,554  

North Country  297,915  129  268,351  138  

Southern Tier  432,693  249  394,163  190  

Western New York  938,716  378  855,739  436  

  9,842  14,193,471  10,362  16,029,474 אין די גאנצע סטעיט  

     
   
   

        בּוסטער/נאך שַאטס

   ראיאן 

אלעס 
 צוזאמען 
   סך הכל

פארמערט 
אין די  

לעצטע 
   שעה 24

װאוקס אין די  
      טעג 7לעצטע 

Capital Region   408,254   1,480   20,083      

Central New York   261,427   1,633   15,016      

Finger Lakes   415,541   1,740   21,366      

Long Island   811,444   7,536   55,767      

Mid-Hudson   650,961   4,210   40,713      

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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=40GYIABCx4JUOKbyME7uSneb19k%2BA2STN6Ym%2BevpG0I%3D&reserved=0


 

 

Mohawk Valley   141,071   681   7,091      

New York City   2,011,099   8,730   124,831      

North Country   122,347   683   7,567      

Southern Tier   190,955   858   10,350      

Western New York   454,539   1,531   21,842      

         324,626   29,082   5,467,638  אין די גאנצע סטעיט  

   
   

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. דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אװ 
איז אביסל אנדערש פון פעדעראל־באריכטעטע   CIRאון  NYSIISבאריכטעטע דעיטא פון -העלט

און אנדערע קלײנע אונטערשײדן. בײדע ציפערן   דעיטא, װאס שליסט אײן פעדעראל־געגעבענע דאזעס 
  זענען אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן.  
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