
ניו יארק סטעיט
COVID-19אפדעיט

February 17, 2022 2022, 9פעברואר



אונזערע באמיאונגען אפצושלאגן דעם ווינטער כוואליע

אלע העלטקעיר ארבעטער ווערן פארלאנגט צו האבן כאטש אײן װאקסין  : 27סעפטעמבער •
דאזע  

אונטערגעשריבן  , אנגעהויבן מאכן צוגרייטונגען צום ווינטער כוואליע: 26נאוועמבער •
עסענשל עלעקטיוו פראצעדורן ביי שפיטעלער וואס  -עקזעקיוטיוו באפעל צו אפשטעלן נישט

קאפאסיטי10%זענען אונטער 

גענומען נעשאנעל גארד צו העלפן נורסינג היימען: 1דעצעמבער •

אנגעהויבן צייטווייליגע מאסקע אדער וואקסין פראטאקאל: 10דעצעמבער •

און  , בוסטערס, צו מאכן וואקסינען2.0אנגעהויבן ווינטער כוואליע פלאן : 31דעצעמבער •
טעסטס מער ברייט אוועילעבל



גייען אראפטאגיגע דורכשניט קעיסעס7
6,041: נייע קעיסעס

Dec. 10, 11,718

90,132

Feb. 8, 6,041
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גייט אראפפאזיטיוו% טאגיגע דורכשניט 7
3,67%: פראצענט פאזיטיוו8פעברואר 

Dec. 10, 4.28%

23.2…

Feb. 8, 2022, 3.67%
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COVID-19האספיטאליזאציעס
טאגיגע דורכשניט  7, ביי ראיאן100,000פער 
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Dec. 10, 51.1

381.7

Feb. 8, 32.3
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טאגיגע דורכשניט7, 100,000נייע קעיסעס פער 
אונטער פריע דעצעמבער שטאפלען 



אן קיין סימפטאמען COVIDאדער מיט סימפטאמען\הויפטזעכליך און

טאגיגע דורכשניט7, אדמישאנסCOVIDטעגליכע נייע 
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392

1,175

256

479

1,908

545

53%
ס אדמישאנס זענען  'פון לעצטע וואך

געווען אן קיין סימפטאמען און זענען  

אדמיטעד געווארן פאר א הויפט  

COVID18%סיבה אויסער 
10פון אדמישאנס אום דעצעמבער 

זענען געווען אן קיין סימפטאמען און  

זענען אדמיטעד געווארן פאר א 

COVIDהויפט סיבה אויסער 



6.2%

3.5%

ניו יארק סטעיט

(דעלטא)2021אוגוסט (אמיקראן)2022יאנואר 

)%(האספיטאליזאציע ראטע -צו-אינפעקציע
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ערשטע דאזע 5-11

פארענדיגט סעריע5-11

12/9אום 95%האט געטוישט וואקסין אינפארמאציע טראקינג אנווייזונגען צו באגרעניצן וואקסינאציע ראטעס ביי  CDC. 2021, 13וואקסינאציע אינפארמאציע אום מאי + 12האט אנגעהויבן באריכטן  CDC: באמערקונג
ווַאקסינאציע אינפארמאציע   CDC: מקור

95+%

84,9%

80,3%

70,2%

38,8%

30,2%

וואקסינאציע פארשריט

2022, 8פעברואר 



439,68
2

136,214

155,046

795,753

2,624,459

208,216

291,091

1,039,222

456,121

496,603

סך הכל צוגאבע דאזעס געגעבן

6,642,407: אין די גאנצע סטעיט

בוסטער אפדעיט



10פארשריט זייט דעצעמבער 

אלגעמיינע קעיסעס

סך הכל האספיטאליזאציעס

פאזיטיוו ראטע

100,000קעיסעס פער 

וואקסינען און בוסטערס

נייע אדמישאנס

שפיטאל קאפאסיטי  



באראטונגען מיט עקספערטן און לאקאלע פירער

זיך באראטן מיט עקספערטן צו באשטימען די קומענדיגע  •
שריט און מאכן באשלוסן באזירט אויף סייענס

פאוטשי. דר•

געזינטהייט עקספערטן•

שפיטאל פירער•

זיך באראטן מיט לאקאלע פירער•

ביזנעס פירער•

און שולעס, סופעראינטענדענטס, עדיוקעיטארס•

עלטערן•

געוועלטע באאמטע•



אויפלעזן סטעיטווייד מאסקע אדער וואקסין 

פאדערונג פאר אינדאור ביזנעסער

,  פארבלייבט פרייוויליג פאר מענטשן

לאקאלע רעגירונגען און ביזנעסער



ביזנעס  , א דאנק

!אייגנטומער



סטעיטווייד מאסקע פאדערונג נאך אלס  
:אין קראפט ביי

רעגולירטע העלטקעיר אומגעבונגען  -סטעיט

סטעיט רעגולירטע עדָאלט קעיר  

פאסיליטיס און נורסינג היימען

טורמע פאסיליטיס  

שולעס און טשיילדקעיר צענטערן

היימלאזע שעלטערס

דאמעסטישע געוואלדטאטן שעלטערס

באנען און  , באסעס און באס סטאנציעס

סובוועיס און סובוועי  , באן סטאנציעס

עראפלאנען און לופטפעלדער, סטאנציעס



:  הויפט פריאריטעט

האלטן קינדער  
פארזיכערט און אין  

שולע



الحفاظ على نظرة ثاقبة على المقاييس

100,000الحاالت لكل •

النسبة المئوية للحاالت اإليجابية •

حاالت دخول المستشفى•

عدد المرضى بالمستشفيات •

اللقاحات •

االتجاهات العالمية•

العمل مع الشركاء بشكل وثيق

איידער מידווינטער אפרו
אהיימשיקן טעסטס מיט אלע 

סטודענטן

נאך מידווינטער אפרו
אהיימשיקן טעסטס מיט אלע 

סטודענטן

פריע מערץ
מיר וועלן מאכן אן אפשאצונג  

אויף פראטאקאלן באזירט  
אויף די לעצטע ציפערן  

האלטן קינדער פארזיכערט און אין שולע

:האלטן אן אויג אויף די ציפערן

100,000קעיסעס פער •

פראצענט פאזיטיוו  •

שפיטאל אדמישאן•

פידיאטריק האספיטאליזאציעס  •

ווַאקסינאציעס•

גלאבאלע טרענדס•

-יעצט שרייבן פארגעשלאגענע פארשריפטן 

ארבעטן נאנט אינאיינעם מיט עדיוקעישאן  

פארטנערס



:נייע ווינטער מיטלען

COVID-19פארזעצן אונזער קאמף אנטקעגן



ווינטער מיטלען צילן

הייבן וואקסינען און בוסטער דאזעס 1

שטארקן דעם העלט סיסטעם 2

באפולמעכטיגן לאקאלע פירער 3

-שטיצן ניו יארקער וואס שטייען פאר לאנג
COVIDטערמיניגע ווירקונגען פון  4

באשיצן די שוואכסטע 5



באשיצן די שוואכסטע
,  שפיטעלער, שטיצן ניו יארקער וואס זענען אין נורסינג היימען

און שולעס, קאנגרעגעיט אומגעבונגען



Dec. 10, 678

8,584

Feb. 7, 1,814
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אקטיווע נורסינג היים קעיסעס



באזוכער מוזן נוצן הויכע קוואליטעט מאסקעס•

טעסט באזוכער מוזן האבן א נעגאטיווע •

שעה24אינערהאלב 

שטיצן נורסינג היים  

איינוואוינער און באזוכער



הייבן וואקסינען און בוסטער דאזעס

מיט איין דאזע80%איבער יעריגע12-17מאכט פארשריט מיט •

מיט איין דאזע38%איבער יעריגע וואקסינירט5-11דארף מאכן מער •

האלטן וואקסין און טעסטינג פלעצער אפן•

יעריגע0-4צוגרייטן פאר באשטעטיגונג און פארטיילונג פון וואקסינען פאר •

ווייטער מוטיגן בוסטערס און זיי מאכן נאכמער אוועילעבל•



פארשטארקן אונזער העלט קעיר סיסטעם



פארשטארקן אונזער העלט קעיר סיסטעם

מיליאן טעסטס  92פארזיכערט •

ביז  מיליאן טעסטס 27פארטיילט איבער •
דערווייל

מיליאן  13.5איבער :פובליק שולעס•

730,000:פריוואטע שולעס•

מיליאן4.2:נורסינג היימען•

עדָאלט קעיר פאסיליטיס און אנדערע •
מיליאן2.4:קאנגרעגעיט אומגעבונגען

מיליאן4:קאונטיס•

פארטיילטע מאסקעס•
מיליאן1.28:נורסינג היימען•

מיליאן5.5:קאונטיס•

פארזיכערן אז יעדער האט צוטריט צו הויכע •
קוואליטעט מאסקעס  



עקזעקיוטיוו באפעל צו געבן פאר שפיטעלער די  •

:אריינגערעכנט, געצייג וואס זיי דארפן

פארברייטערן בארעכטיגטע העלטקעיר •

ארבעטסקראפט

ערלויבן נאך העלטקעיר ארבעטער צו •

אדמיניסטרירן טעסטס און וואקסינאציעס

טרענירן נעשאנעל גארד•

פארשטארקן אונזער העלט 

שטאב: קעיר סיסטעם



א נייער תקופה פאר ניו יארק

די גרעסטע אינוועסטירונג אין העלטקעיר אין די  

געשיכטע פון דעם סטעיט

אריינגערעכנט

אין באנוסעס פאר העלטקעיר ארבעטער און

פאר פארריכטונגען און אפגרעידס

ביליאן$10

ביליאן$1.6

ביליאן$4



שטארקן לאקאלע פירער

Nily Rozic

ס און אינדערהיים  'KN95אפס פאר -פון פיק1טאג 

ס דיסטריקט  '!TeamNily#שנעלע טעסט קיטס ביי 
פארן   GovKathyHochul@א דאנק פאר!אפיס

צושטעלן פאר אונז און אונזערע פארטנערס ביי

NYC_SBS@  פאר די טאוט בעגס וואס ערלויבן אונז צו

.טיילן פעקלעך שנעל

ריילי. קאונסיל מעמבער קעווין ס

BaileyBunch#אוןTeamRiley#א ספעציעלן דאנק פאר
און אינדערהיים טעסט קיט   PPEפארן פארטרעטן ביי די 

א דאנק פאר אונזערע  . אפ סיטי-פארטיילונג צו שטיצן קא

און Benedetto4NY@אוןRepBowman@פארטנערס

©GovKathyHochulאון@NYCSanitation.  בלייבט

.  the12th#פארבינדן פאר מער פארטיילונגען אין

#TheBronx

אומזיסטע טעסט  780

אומזיסטע מאסק580

היים דעליוועריס צו עלטערע מענטשן3

סענאטאר וועלכער איז זייער דאנקבאר צו קענען  1

עס איז געווען א טאג פון פובליק  . דינען זיין קאמיוניטי

בשעת איך האב אנגעפירט א  SD-50סערוויס אין 

KN95  מאסקע אוןCOVIDא  . טעסט קיט פארטיילונג
 YMCA_cny@דאנק פאר אונזערע פארטנערס ביי די

@GovKathyHochul&@AndreaSCousins

 NYSמיר געזאג אז GovKathyHochul©לעצטנס האט
וועט באשטעלן מיליאנען אינדערהיים טעסטס וועלכע  

קענען אידענטיפיצירן אמיקראן וואריאנט פאר פארטיילונג  

צו קאונטיס גאר אינגיכן היינט האט זי געמאלדן אין די 

מיליאן זענען באשטעלט און וועלן  10עפנטליכקייט אז 

!א דאנק גאווערנאר האקול. פארטיילט ווערן אינגיכן

סענאטאר דזשאן מאניאן



-שטיצן ניו יארקער וואס שטייען פאר לאנג

COVIDטערמיניגע ווירקונגען פון 



אנהויבן נייע אנליין עדיוקעישאנעל •

ריסאורסעס

פארזיכערן אז ארבעטערס קענען  •

שאפן פאסיגע מעדיצינישע  

באהאנדלונג און פארלוירענע וועידזש  

בענעפיטן וואס עס קומט זיך זיי

COVIDאדרעסירן לאנגע 

ניו יארק סטעיט פירט אן

קאנסארטיום אויף לאנגע

COVID
דעפארטמענט אוו העלט  NYSשליסט זיך אן אין די 

אומזיסטע צוזאמענקום וואס  , פאר א ווירטואלע

נעמט אריין אן עקספערט פאנעל צו דורכשמועסן  

און  , איר ווירקונג אויף ניו יארקער ,COVIDלאנגע 

שאפן לעזונגען פאר פאציענטן און די פראוויידערס  

.וואס געבן זיך אפ מיט זיי

קאנפראנטירן די היינטיגע פובליק געזונטהייט שוועריקייטן דורכן שאפן  

.ס לעזונגען פארן מארגן'ניו יארק

2022, 3פעברואר 

8:45AM - 2:30PM

אנגעפירט דורך

.באסעט. מערי טי. דר

ניו יארק סטעיט געזונטהייט  

קאמישענער  



ווינטער מיטלען צילן

הייבן וואקסינען און בוסטער דאזעס 1

שטארקן דעם העלט סיסטעם 2

באפולמעכטיגן לאקאלע פירער 3

-שטיצן ניו יארקער וואס שטייען פאר לאנג
COVIDטערמיניגע ווירקונגען פון 

4

באשיצן די שוואכסטע 5



ווערט וואקסינירט און בוסטעד

ברענגט אייערע קינדער צו ווערן וואקסינירט און בוסטעד

סחורה׳נע מאסקע  -טראגט א נישט

גייט זיך טעסטן און בלייבט  , אויב איר פילט זיך נישט גוט

אינדערהיים

!  ניו יארק, א דאנק

:געדענקטאון




