
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/22/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

 פראצענט דעם צווייטן טאג נאכאנאנד   10סטעיט׳יגע ראטע פאזיטיווע פעלער אונטער -גאנץ 

  

 טאגיגע דורכשניט( גייט אראפ אין אלע ראיאנען -7טויזנט ) 100פעלער פער 
  

 טױטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן   19- קָאוויד 179

    
גאווערנאר קעטי האקול האט היינט איבערגעגעבן פאר ניו יארקער די לעצטע נייעס איבער די סטעיט'ס 

      .19-פארשריט מיטן באקעמפן קָאוויד
     

פראצענט ראטע פון פאזיטיווע פעלער דעם צווייטן טאג נאכאנאנד. דאס איז   10״מיר זענען אונטער דער 
״אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער צו זען די   האט גאווערנער האקול געזאגט.אויסגעצייכנטע פארשריט,״ 

זאך. וואשט אייך די הענט,  ציפערן גייען אויף אראפצו, לאמיר אויך ווייטער אנהאלטן צו טון די ריכטיגע 
באקומט דעם וואקסין אויב איר האט עס נאכנישט, באקומט דעם ּבוסטער דאזע, און טראגט א מאסקע.  

 מיר וועלן באלד ווייטער זען ווי די ציפערן גייען אראפ אויך אין אנדערע טיילן פון דעם סטעיט.״ 

     
   קורצן: אין געגעבן  אונטן  ווערן דעטאלן היינטיגע די
    

  299,580 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט       ·
  27,643 -סך הכל פאזיטיוו        ·
  9.23%  - פראצענט פאזיטיוו      ·
    11.36%  - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7      ·
    (539-) 10,477  -פיטאליזאציעס  פאציענט האס      ·
  1,264 -נײע פאציענטן אין שפיטאל       ·
    ICU  - 1,504 (-44)פאציענטן אין        ·
    (4)+  884 - מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין        ·
    (1,581) 262,654 -סך הכל באפרייטע פאציענטן        ·
   179 - איבער העלטקעיר אנשטאלטן HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך       ·
  -איבער העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך       ·

51,716  
 

דאטע קוואל   NYS DOHדער געזונטהייט עלעקטראנישע אפרוף דאטע סיסטעם איז א 
טע טעגליכע טויטפאל דאטע ווי באריכטעט בלויז דורך וועלכס זאמלט איין פעסטגעשטעל

     שפיטעלער, נּורסינג הָאומס, און ערוואקסענע אויפפאסונג איינריכטונגען.
    CDC - 64,120סך 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,  

     ער.אין האספיס, און אנדערע ערט
  35,409,903 - סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן       ·
  80,188 - שעה   24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע       ·
  496,685 -טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע       ·
ער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  יאר און עלט 18פראצענט ניו יארקער פון       ·

- 90.6%    
 -  יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון       ·

81.6%    
יאר און עלטער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע   18פראצענט ניו יארקער פון       ·

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

(CDC )- 84.1%    
    79.7% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע       ·
    71.3%  - קסינירט פראצענט פון אלע ניו יארקער וועלכע זענען פולשטענדיג װא      ·
( CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע )      ·

- 86.8%    
    73.5% - (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  
מיטוואך, יאנואר  

19 ,2022   
דאנערשטאג, יאנואר  

20 ,2022   
פרייטאג, יאנואר  

21 ,2022   

Capital 
Region  169.65  154.52  144.12  

Central New 
York  199.16  193.19  178.55  

Finger Lakes  137.47  126.46  119.99  

Long Island  160.48  145.64  125.54  

Mid-Hudson  177.31  156.06  136.89  

Mohawk 
Valley  159.14  151.72  147.74  

New York 
City  208.39  192.80  176.42  

North 
Country  152.41  151.15  145.49  

Southern 
Tier  149.05  140.52  135.70  

Western 
New York  168.22  146.56  137.87  



אין די גאנצע 
  153.73  168.51  183.67 סטעיט  

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

 לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגענד:  

 ראיאן  
מיטוואך,  

,  19יאנואר 
2022   

דאנערשטאג,  
   2022,  20יאנואר 

פרייטאג,  
,  21יאנואר 

2022   

Capital 
Region  16.23%  15.04%  14.06%  

Central 
New York  19.32%  18.62%  17.72%  

Finger 
Lakes  17.15%  16.03%  15.44%  

Long 
Island  15.51%  14.41%  13.19%  

Mid-
Hudson   13.26%  12.43%  11.70%  

Mohawk 
Valley  15.00%  14.32%  13.30%  

New York 
City  11.52%  10.49%  9.60%  

North 
Country  16.29%  16.72%  16.46%  

Southern 
Tier  12.93%  12.64%  11.87%  

Western 
New York  18.95%  17.65%  16.90%  

אין די גאנצע  
  11.36%  12.27%  13.30% סטעיט 

  
טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט איבער די לעצטע דריי  -7דער 

 טעג לויט דער ניו יארק סיטי בארא איז ווי פאלגענד:  
  

 בארא  
מיטוואך,  

,  19יאנואר 
2022   

דאנערשטאג,  
   2022,  20יאנואר 

פרייטאג,  
,  21יאנואר 

2022   

Bronx  12.35%  10.92%  9.63%  

Kings   10.73%  9.81%  9.07%  

New York  9.56%  8.82%  8.34%  

Queens  13.56%  12.39%  11.32%  

Richmond   12.14%  11.39%  10.41%  

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 27,643נעכטן האבן 
 . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:  4,666,373סך הכל צו 



  

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

Albany  53,772  417  

Allegany   8,006  65  

Broome  41,057  310  

Cattaraugus  13,794  108  

Cayuga   14,399  96  

Chautauqua  21,516  171  

Chemung   19,320  183  

Chenango   8,241  85  

Clinton  13,733  163  

Columbia  9,028  57  

Cortland  9,331  71  

Delaware  6,887  44  

Dutchess  59,798  334  

Erie  193,127  1,177  

Essex  4,821  64  

Franklin   7,985  69  

Fulton  11,101  111  

Genesee  12,691  102  

Greene  7,849  56  

Hamilton   769  3  

Herkimer  12,434  81  

Jefferson   17,446  210  

Lewis   5,658  39  

Livingston  10,566  99  

Madison  11,445  134  

Monroe  141,338  888  

Montgomery  10,595  109  

Nassau   384,123  1,303  

Niagara  44,279  303  

NYC   2,184,847  13,422  

Oneida  48,327  392  

Onondaga   97,726  1,006  

Ontario   17,784  147  

Orange  100,607  499  

Orleans  7,963  67  

Oswego  22,169  206  

Otsego   8,671  88  

Putnam  22,308  100  

Rensselaer  28,200  244  

Rockland  87,911  359  



Saratoga  41,310  331  

Schenectady  29,930  253  

Schoharie  4,435  42  

Schuyler   3,078  15  

Seneca   5,138  60  

St. Lawrence  18,163  150  

Steuben   17,621  164  

Suffolk  407,837  1,420  

Sullivan   17,033  132  

Tioga   9,541  82  

Tompkins  15,408  93  

Ulster  28,662  195  

Warren   12,071  129  

Washington  10,757  108  

Wayne  15,431  165  

Westchester   237,634  827  

Wyoming  7,717  66  

Yates  2,985  29  

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

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

  

   ראיאן
  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
   ארייננעמען

פראצענט 
אריינגענומען  

וואו קָאוויד  
איז נישט  

אריינגערעכנט 
געווען אלס  
איינע פון די  
סיבות פאר  
   ארייננעמען

Capital 
Region  410  286  69.8%  124  30.2%  

Central 
New 
York  304  222  73.0%  82  27.0%  

Finger 
Lakes  747  403  53.9%  344  46.1%  

Long 
Island  1,754  1,015  57.9%  739  42.1%  

Mid-
Hudson   1,089  665  61.1%  424  38.9%  



Mohawk 
Valley  159  105  66.0%  54  34.0%  

New 
York City  5,060  2,601  51.4%  2,459  48.6%  

North 
Country  104  52  50.0%  52  50.0%  

Southern 
Tier  221  127  57.5%  94  42.5%  

Western 
New 
York  629  386  61.4%  243  38.6%  

אין די  
גאנצע 
  44.0%  4,615  56.0%  5,862  10,477 סטעיט  

  
פראצענט פון די וויירוסען וואס פארשפרייטן זיך.  95דער ָאמיקרָאן וועריענט פארטרעט איצט איבער 

דאטע |   וועריענט 19- קָאווידאינפארמאציע איבער וועריענט נאכשפירן, ביטע באזוכט דא: ) פאר מער  
   .(ny.govהעלט דעפארטמענט )

  
. א  51,716, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן צוליב קאוויד 179נעכטן זענען  

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 
  

 טויטפעלער לויט דער וואוינונג קאונטי 

 נייע טויטפעלער  קאונטי  

Albany  1  

Bronx  16  

Cattaraugus  1  

Chemung   1  

Cortland  4  

Delaware  1  

Dutchess  2  

Erie  10  

Fulton  2  

Genesee  1  

Herkimer  1  

Jefferson   2  

Kings   25  

Monroe  6  

Montgomery  1  

Nassau   9  

New York  18  

Niagara  3  

Oneida  3  

Onondaga   5  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457391860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BieSGoADcgaDK22MWX363zYgmTBiWPx5I%2Bm77vsSvAc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457391860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BieSGoADcgaDK22MWX363zYgmTBiWPx5I%2Bm77vsSvAc%3D&reserved=0


Ontario   1  

Orange  1  

Oswego  1  

Otsego   1  

Putnam  1  

Queens  29  

Rensselaer  1  

Richmond   2  

Rockland  1  

Saratoga  2  

Schenectady  1  

Steuben   1  

Suffolk  10  

Sullivan   2  

Washington  1  

Wayne  1  

Westchester   10  

Wyoming  1  

  
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  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  VAX-4-NYS-833-1אדער דורך רופן  עפ Am I Eligibleסטעיט, קענען דאס טוהן דורך דעם 
קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער ארטיגע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל  

 vaccines.govצו מאכן אפוינטמענטס דארט וואו עס זענען דא צו באקומען וואקסינען, אדער באזוכן 
 פאר מער אינפארמאציע איבער וואקסין אפוינטמענטס אין זייער געגנט.  

  
יעריגע קינדער  -11ביז  5ניו יארקערס וואס זוכן צו באשטימען א צייט פאר וואקסין אפוינטמענטס פאר 

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

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

רנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז דער ּפרָאוויידער טוט אנבאטן דעם  צו טרעפן דע 0233
וואקסינען זענען נאכנישט   19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19-בייָאוענטעק קאוויד-ּפפייזער

 אויטאריזירט פאר דער עלטער גרופע.  
  

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

 עלטער גרופע.  
  

זענען געװארן   30,428ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  16,061נעכטן האבן 
ג װאקסינירט. א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך פולשטענדי

 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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457391860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jUQ8QaSZRDvTZ5S07nChAqIrUxkh7JYT5bkkJzP5%2Bjc%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457401814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=p9OvPZG6S4Ol%2FOj4wUwj4zYuST0BxKthbH7xg6g53bU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457401814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eWDKEwSCGsf%2FWENBM0wIVkD%2BNdlH9Ntcr263KobcrPU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457411785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qHObIRrctzqeUNGxWCwMTYV3oWg%2B9oxX77%2FFqFlqSbE%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457411785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fr%2FHE3NeHUidJ6vDzL%2BXS4QdN8BCEfAOA6Wsy4OzIWg%3D&reserved=0


  

 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  

954,755  829  869,120  674  

Central New 
York  

637,886  448  588,066  319  

Finger Lakes  852,133  668  785,411  525  

Long Island  2,140,622  2,712  1,883,593  2,105  

Mid-Hudson  1,672,786  1,685  1,455,797  1,274  

Mohawk 
Valley  

321,261  228  296,884  189  

New York 
City  

7,843,367  7,994  6,870,570  24,212  

North 
Country  

298,766  182  269,136  178  

Southern 
Tier  

434,052  393  395,460  211  

Western 
New York  

941,727  922  858,972  741  

אין די גאנצע  
 סטעיט 

16,097,355  16,061  14,273,009  30,428  

  
ּבּוסטער / צוגעגעבענע  

           איינשפריצן  

 ראיאן  

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

געשטיגן אין לויף פון די  
 שעה   24לעצטע 

געשטיגן איבער די  
       טעג  7לעצטע 

Capital Region   417,761  3,031  15,191        

Central New 
York  

270,695  2,532  13,664  
      

Finger Lakes  427,675  3,367  17,650        

Long Island  843,834  8,464  50,192        

Mid-Hudson  673,760  5,694  33,557        

Mohawk 
Valley  

145,102  1,132  6,187  
      

New York City  2,076,179  15,608  107,284        

North Country   126,658  889  5,783        

Southern Tier  196,348  1,561  8,550        

Western New 
York  

465,681  3,492  17,420  
      



אין די גאנצע  
 סטעיט 

5,643,693  45,770  275,478  
      

              
צו ָאּפדעיט׳ען ניו יארקער    יז אוועקגעשטעלט געווארן כדיא וואקסין נאכשפיר דעשּבָאורד 19-קאווידדער 

וואקסין. דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט פאדערט   19- איבער דער אויסטיילונג פון דעם קאוויד
וואקסין אדמיניסטראציע דאטע אינערהאלב   19-פון וואקסינאציע איינריכטונגען צו באריכטן אלע קָאוויד

דעשּבָאורד ווערט טעגליך דערפרישט צו געבן די שעה; די וואקסין אדמיניסטראציע דאטע אויפ׳ן  24
מערסט קראנטע ציפערן אין די סטעיט׳ס וואקסינאציע אונטערנעמונג. ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו  

- זענען עטוואס אנדערש פון פעדעראלע CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון -העלט
אדמיניסטרירטע דאזעס און אנדערע  -פעדעראל אריכטעטע אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין ב

 מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457421728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OkELjGaArUdccXmrBVLhW25nP%2Fanh%2FFZyWXivvl%2Fqa4%3D&reserved=0
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