
 
 גאווערנער קעטי האוקול   2/12/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

   19-גאווערנער האוקול אפדעיט ניו יארקער איבער די סטעיט׳ס פארשריטן אין באקעמפן קָאוויד
  

 פראצענט  2.5ראטע פון פאזיטיווע פעלער איבער׳ן סטעיט איז  
  

  19נידעריגסטע זינט דעצעמבער  — 4,000האספיטאליזאציעס אונטער  19-קָאוויד 
  

  11( אום יאנואר 12,671פראצענט זינט שפיץ ) 69האספיטאליזאציעס פאלן  
  

ווייטער לענגאויס אלע   פראצענט פארלאפענע וואך, פאלט 30האספיטאליזאציעס אראפ באלד 
 ראיאנען  

  
 טױטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן   19-קָאוויד  60

    

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס פארשריטן  
 .  19-אין באקעמפן קאוויד

    

״ניו יארקער זאלן זיך שטאלצירן מיט אונזער אנגייענדע פארשריטן אין אראפברענגען די ציפערן זינט 
האט גאווערנער  נישט דער צייט זיך נאכצולאזן,״ דער שפיץ פון ָאמיקרָאן אין יאנואר, אבער דאס איז 

דער וואקסין איז אונזער בעסטער באשיצונג, און עס איז זיכער, ווירקזאם און ״ האקול געזאגט.
רעקאמענדירט פאר אלע ניו יארקער פינף יאר און העכער. עלטערן און אויפציער, ביטע רעדט  -דאקטער 

העלטקעיר ּפרָאוויידער איבער וואקסינירן אייער קינד אויב   זיך דורך מיט אייער קינד׳ס דאקטער אדער
  איר האט עס נאכנישט געטון.״

    
 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  

  169,476 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •
  4,232 - סך הכל פאזיטיוו  •
  2.50% -  פראצענט פאזיטיוו  •
  3.37% -  פראצענט פאזיטיוו טאגיגע דורכשניט פון  -7 •
 (  266-) 3,883 -פאציענט האספיטאליזאציעס  •
  432 - נײע פאציענטן אין שפיטאל  •
 ICU  - 635 (-33  )פאציענטן אין  •
 (  32-) 369  -מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •
 (  587)+ 280,374 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •
  60 -  איבער העלטקעיר אנשטאלטן HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •
  54,073 -איבער העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •

    



דאטע קוואל וועלכס זאמלט   NYS DOHדער געזונטהייט עלעקטראנישע אפרוף דאטע סיסטעם איז א 
איין פעסטגעשטעלטע טעגליכע טויטפאל דאטע ווי באריכטעט בלויז דורך שפיטעלער, נּורסינג הָאומס,  

 און ערוואקסענע אויפפאסונג איינריכטונגען.  
    

  CDC - 67,779סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •

    
און   NYS DOHזארישער טויט סערטיפיקאט דאטע באריכטער דורך פראווי  19-דער טעגליכער קאוויד

NYC סי רעכנט אריין די וועלכע שטארן אין סיי וועלכן ארט, אריינגערעכנט שפיטעלער,  -די-צו דער סי
 נורסינג היימען, ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען, אינדערהיים, אין האספיס, און אנדערע ערטער.  

    

  36,436,580 - עס געגעבן סך הכל װאקסין דאז •
   47,847 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •
  294,688 - טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •
   91.3% -און העכער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע    18פראצענט ניו יארקער  •
  82.5%  -  און העכער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט  18פראצענט ניו יארקער  •
  -( CDCאון העכער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע )  18פראצענט ניו יארקער  •

95.0%  
  85.1% -( CDCאון העכער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט )   18פראצענט ניו יארקער  •
  -( CDCמיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע ) 17ביז  12פראצענט ניו יארקער פון   •

80.6%  
  70.5% -( CDCװאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט )  17ביז  12פראצענט ניו יארקער פון   •
   80.7% - צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט  •
  72.6% -פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט  •
   88.2% -( CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע ) •
    74.8% - (CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) •

    
טויזנט פון דעם באפעלקערונג איז ווי  100טאגיגע דורכשניט פון קעיסעס ּפער -7א יעדע ראיאן׳ס 

 פאלגענד:  
    

 ראיאן  
מיטוואך,  
,  9פעברואר 
2022  

דאנערשטאג,  
  2022, 10פעברואר 

פרייטאג,  
,  11פעברואר 
2022  

Capital 
Region  43.40  39.69  37.43  

Central New 
York  51.80  48.36  44.64  

Finger 
Lakes  31.51  28.22  26.54  

Long Island  25.36  23.98  21.75  

Mid-Hudson  27.10  25.27  22.70  

Mohawk 
Valley  46.16  44.01  41.62  



New York 
City  26.69  24.78  22.73  

North 
Country  58.41  54.59  53.74  

Southern 
Tier  45.63  42.18  40.39  

Western 
New York  31.48  29.12  26.52  

אין די גאנצע 
  26.48  28.68  30.88 סטעיט  

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

 לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגענד:  
    

 ראיאן  
מיטוואך,  
,  9פעברואר 
2022  

דאנערשטאג,  
,  10פעברואר 
2022  

פרייטאג,  
,  11פעברואר 
2022  

 Capital
Region  7.64%  6.93%  6.64%  

 Central
York New  8.73%  7.83%  7.76%  

 Finger
Lakes  6.69%  6.15%  5.75%  

Island Long  4.25%  4.09%  3.79%  

-Mid
Hudson   3.52%  3.26%  3.01%  

 Mohawk
Valley  7.19%  6.56%  6.32%  

 York New
City  2.57%  2.35%  2.21%  

 North
Country  9.18%  8.58%  8.35%  

 Southern
Tier  5.35%  5.13%  4.80%  

 Western
York New  7.18%  6.79%  6.30%  

 גאנצע  די  אין 
  3.37%  3.57%  3.88%   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,  
,  9פעברואר 
2022  

דאנערשטאג,  
  2022, 10פעברואר 

פרייטאג,  
,  11פעברואר 
2022  

Bronx  2.28%  2.12%  1.91%  

Kings   2.27%  2.03%  1.90%  

New York  2.22%  1.98%  1.89%  

Queens  3.56%  3.32%  3.15%  

Richmond   2.82%  2.61%  2.48%  

    
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם   19- ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 4,232נעכטן האבן 
 . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:  4,861,055סך הכל צו 

    

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

Albany  57,236  70  

Allegany   8,611  18  

Broome  43,514  72  

Cattaraugus  14,914  29  

Cayuga   15,368  23  

Chautauqua  23,005  19  

Chemung   20,658  37  

Chenango   8,949  28  

Clinton  15,758  81  

Columbia  9,700  15  

Cortland  10,118  29  

Delaware  7,439  13  

Dutchess  62,659  45  

Erie  203,777  217  

Essex  5,312  22  

Franklin   8,780  24  

Fulton  12,066  26  

Genesee  13,410  17  

Greene  8,323  8  

Hamilton   818  6  

Herkimer  13,332  11  

Jefferson   19,231  42  

Lewis   6,019  8  

Livingston  11,308  12  

Madison  12,485  37  

Monroe  147,942  149  

Montgomery  11,486  26  

Nassau   395,873  250  



Niagara  46,740  48  

NYC   2,257,116  1,374  

Oneida  51,387  88  

Onondaga   105,247  199  

Ontario   19,129  40  

Orange  104,600  77  

Orleans  8,463  6  

Oswego  24,332  77  

Otsego   9,434  19  

Putnam  23,114  17  

Rensselaer  30,275  25  

Rockland  90,674  46  

Saratoga  44,396  71  

Schenectady  31,882  45  

Schoharie  4,825  4  

Schuyler   3,311  4  

Seneca   5,641  16  

St. Lawrence  19,912  64  

Steuben   19,125  27  

Suffolk  420,205  251  

Sullivan   17,975  16  

Tioga   10,323  12  

Tompkins  16,958  48  

Ulster  30,366  44  

Warren   13,010  25  

Washington  11,638  22  

Wayne  16,646  36  

Westchester   244,862  185  

Wyoming  8,145  9  

Yates  3,233  3  

    
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 

    

 ן  ראיא 

  19-קָאוויד 
פאציענטן  

איצט  
האספיטאליזי

 רט 

אריינגענומען  
צוליב קָאוויד 

אדער  
קאמפליקאציעס  

 פון קָאוויד  

פראצענט 
אריינגענומ 

ען צוליב  
קָאוויד  
אדער  

קאמפליקא 

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  



ציעס פון  
 קָאוויד  

Capital 
Region  212  142  67.0%  70  33.0%  

Central 
New York  119  85  71.4%  34  28.6%  

Finger 
Lakes  414  198  47.8%  216  52.2%  

Long 
Island  598  300  50.2%  298  49.8%  

Mid-
Hudson   366  164  44.8%  202  55.2%  

Mohawk 
Valley  104  69  66.3%  35  33.7%  

New York 
City  1,505  680  45.2%  825  54.8%  

North 
Country  94  46  48.9%  48  51.1%  

Southern 
Tier  122  63  51.6%  59  48.4%  

Western 
New York  349  184  52.7%  165  47.3%  

אין די  
גאנצע 
  50.3%  1,952  49.7%  1,931  3,883 סטעיט  

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

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

    
. א  54,073, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 60נעכטן זענען  

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 
    

 קאונטי  
נייע  

                                     טויטפעלער

Albany  1  

Bronx  5  

Dutchess  1  

Erie  6  

Fulton  1  

Herkimer  1  

Kings   7  

Livingston  2  

Monroe  2  

Nassau   6  

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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=95vlL1QTvMkSJopWWJ0ed1703i3lk9iYbPhmEE8Ejdg%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=95vlL1QTvMkSJopWWJ0ed1703i3lk9iYbPhmEE8Ejdg%3D&reserved=0


New York  4  

Oneida  1  

Onondaga   1  

Orange  1  

Otsego   1  

Queens  9  

Suffolk  7  

Ulster  1  

Washington  1  

Westchester   1  

Yates  1  

  60 אלעס צוזאמען 

    
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 לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל  

 vaccines.govטס דארט וואו עס זענען דא צו באקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי צו מאכן אפוינטמענ
 קסין אפוינטמענטס אין זייער געגנט.  פאר מער אינפארמאציע איבער ווא

    
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 FQHCע העלט צענטערס )קוואליפיצירט-דעפארטמענטס, פעדעראל

פַארמַאסיס וועלכע טוען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע. עלטערן און 
 , אדער רופן  438829, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו vaccines.govאויפציער קענען באזוכן 

צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז דער ּפרָאוויידער טוט  1-800-232-0233
וואקסינען זענען   19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19-בייָאוענטעק קאוויד-אנבאטן דעם ּפפייזער

 נאכנישט אויטאריזירט פאר דער עלטער גרופע.  
    

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

 עלטער גרופע.  
    

זענען געװארן   11,650ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  8,855נעכטן האבן 
איאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך פולשטענדיג װאקסינירט. א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ר

 וואקסינירט איז ווי פאלגענד:  
    

 ראיאנישע וואקסינאציע דאטע לויט׳ן ּפראוויידער לאקאציע  

    
מענטשן מיט כאטש אײן װאקסין  

 דאזע  
מענטשן וועלכע זענען פולשטענדיג  

 וואקסינירט  

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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7bgTnU%2BsbqZdn5oe%2FTraCl6D8Fpn78N5fZ%2Fx4DhSOIg%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7bgTnU%2BsbqZdn5oe%2FTraCl6D8Fpn78N5fZ%2Fx4DhSOIg%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vrmH3gxudzf2XwHXL2Rsijh0REXEiLuU7tZd9GVqd1c%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vrmH3gxudzf2XwHXL2Rsijh0REXEiLuU7tZd9GVqd1c%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lewP60DIvYkTTIdQeOkLYwNlHn5wvOKuvhxFZqcrD6c%3D&reserved=0


 ראיאן  

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

װאוקס אין די לעצטע  
 שעה   24

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

װאוקס אין די לעצטע  
 שעה   24

Capital Region   961,907  262  878,749  515  

Central New 
York  

643,540  246  594,163  323  

Finger Lakes  860,141  304  795,363  462  

Long Island  2,167,413  1,557  1,918,218  1,683  

Mid-Hudson  1,693,805  942  1,480,606  1,362  

Mohawk Valley   323,790  129  300,420  199  

New York City  7,954,025  4,801  7,011,069  6,290  

North Country   302,000  134  272,817  136  

Southern Tier  437,758  193  400,024  263  

Western New 
York  

951,621  287  871,345  417  

אין די גאנצע  
 סטעיט 

16,296,000  8,855  14,522,774  11,650  

  

        

בּוסטער / צוגעגעבענע  
     איינשפריצן  

 ראיאן  

אלעס  
 צוזאמען  
 סך הכל  

װאוקס אין די 
 שעה   24לעצטע 

געשטיגן אין לויף פון די  
 טעג  7לעצטע 

Capital 
Region  

444,548  1,232  6,712  

Central New 
York  

295,119  1,148  5,980  

Finger Lakes  461,860  1,438  8,695  

Long Island  1,055,965  4,814  27,851  

Mid-Hudson  808,341  3,768  19,504  

Mohawk 
Valley  

157,153  645  3,070  

New York City  2,671,455  11,768  72,816  

North Country   138,289  652  2,924  

Southern Tier  210,662  755  3,612  

Western New 
York  

501,953  1,057  8,464  

אין די גאנצע  
 סטעיט 

6,745,345  27,277  159,628  

    
איבער דער   איז פאראן צו אפדעיט׳ען ניו יארקער וואקסין נאכשפיר דעשבָאורד 19-קאווידדער 

וואקסין. דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט פאדערט פון  19-אויסטיילונג פון דעם קאוויד 
 24וואקסין אדמיניסטראציע דאטע אינערהאלב  19-וואקסינאציע איינריכטונגען צו באריכטן אלע קָאוויד

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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QDxL2DQUqDQgn9pjCs067XoUVe%2FsjRVaURfS0JDnkyU%3D&reserved=0


פרישט צו געבן די מערסט  שעה; די וואקסין אדמיניסטראציע דאטע אויפ׳ן דעשבָאורד ווערט טעגליך דער
- קראנטע ציפערן אין די סטעיט׳ס וואקסינאציע אונטערנעמונג. ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט

באריכטעטע  -זענען עטוואס אנדערש פון פעדעראלע  CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון 
און אנדערע מינדערוויכטיגע  אדמיניסטרירטע דאזעס-אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראל 

 דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.  
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