
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/20/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

  2קלענסטע צאל האספיטאליזאציעס זינט אוגוסט 
  

 טױטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן  19-קָאוויד 12
  
  

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

  
״ניו יארק האט געמאכט ריזיגע פארשריטן אין באקעמפן דער פאנדעמיע, אבער מיר מוזן פארזעצן  

האט  זיך צו פירן אויפ׳ן ריכטיגן אופן און באשיצן זיך און אונזער קאמיוניטי דורך וואקסינאציע,״  ווייטער
״וואקסינען זענען זיכערע, ווירקזאמע, און דער בעסטער וועג אפצוהאלטן גאווערנער האוקול געזאגט. 

יינט, און קינדער צו  . דורך מוטיגן אייערע פאמיליע מיטגלידער, פר19-ערנסטע קראנקהייט פון קָאוויד
 באקומען דעם וואקסין קענען מיר ווייטער נעמען גרויסע טריט אין נידערשלאגן דעם וויירוס.״  

  
 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  

   119,475 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •
  2,013 -סך הכל פאזיטיוו  •
  1.68% - פראצענט פאזיטיוו •
  1.87% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •
   (25-) 900 -פאציענט האספיטאליזאציעס  •
   113 -נײע פאציענטן אין שפיטאל  •
 ICU - 159  +(12 )פאציענטן אין  •
 +(  1) 77 -מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •
 (  153)+ 289,351 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •
   HERDS - 12נייע טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך  •
   55,042 -איבער העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •

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

 און ערוואקסענע אויפפאסונג איינריכטונגען.  

   CDC - 69,958סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •

און   NYS DOHפראוויזארישער טויט סערטיפיקאט דאטע באריכטער דורך   19-דער טעגליכער קאוויד
NYC סי רעכנט אריין די וועלכע שטארן אין סיי וועלכן ארט, אריינגערעכנט שפיטעלער,  -די-צו דער סי

 ערטער.   נורסינג היימען, ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען, אינדערהיים, אין האספיס, און אנדערע



   37,314,121 -סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן  •
   13,250 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •
   91,430  -טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •
   91.9% - און העכער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער  •
   83.3% - און העכער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער  •
  -( CDCאון העכער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע )  18פראצענט ניו יארקער  •

95.0%   
   85.9% -( CDCאון העכער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער  •
  -( CDCמיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע )  17ביז  12פראצענט ניו יארקער פון   •

82.2%   
   72.2% -( CDCװאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) 17ביז  12פראצענט ניו יארקער פון   •
  81.4% -פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  •
   73.6% -פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט  •
   89.3% -( CDCייניגסטנס אײן װאקסין דאזע )פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום וו  •
   75.9%  - (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: 

  

דאנערשטאג,     ראיאן
   2022, 17מערץ 

פרייטאג, 
,  18מערץ 

2022   
שבת, מערץ 

19  ,2022   

Capital 
Region     7.83   9.59   7.83   

Central 
New York    19.47   37.01   19.47   

Finger 
Lakes     4.57   7.40   4.57   

Long Island    7.50   11.45   7.50   

Mid-
Hudson    16.32   18.17   16.32   

Mohawk 
Valley    7.62   9.48   7.62   

New York 
City   10.47   12.39   10.47   

North 
Country    14.08   24.35   14.08   

Southern 
Tier   9.16   15.01   9.16   

Western 
New York    7.02   9.48   7.02   

אין די גאנצע  
   10.30   13.52   10.30   סטעיט

  



טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט איבער די  -7יעדע ראיאן'ס 
 לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגענד: 

  

 ראיאן  
,  17דאנערשטאג, מערץ 

2022   
,  18פרייטאג, מערץ 

2022   
,  19שבת, מערץ 

2022   

Capital Region   2.47%   2.52%   2.59%   

Central New 
York   5.65%   6.08%   6.21%   

Finger Lakes   2.19%   2.25%   2.20%   

Long Island   1.78%   1.88%   1.89%   

Mid-Hudson   1.94%   2.18%   2.36%   

Mohawk Valley   3.02%   2.92%   2.99%   

New York City   1.33%   1.39%   1.41%   

North Country   3.54%   3.72%   3.68%   

Southern Tier   2.23%   2.41%   2.38%   

Western New 
York   1.85%   1.85%   1.82%   

אין די גאנצע  
   1.87%   1.85%   1.76% סטעיט 

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

 טעג לויט דער ניו יארק סיטי בארא איז ווי פאלגענד:  
  

בארא אין ניו יארק 
 סיטי 

,  17דאנערשטאג, מערץ 
2022   

,  18פרייטאג, מערץ 
2022   

,  19שבת, מערץ 
2022   

Bronx   0.76%   0.81%   0.83%   

Kings   1.37%   1.41%   1.38%   

New York   1.81%   1.95%   2.03%   

Queens   1.14%   1.14%   1.17%   

Richmond   1.09%   1.12%   1.11%   

  
אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 2,013נעכטן האבן 
 . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:  4,940,576סך הכל צו 

  

   ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany   58,466   24   

Allegany   8,877   1   

Broome   44,771   13   

Cattaraugus   15,339   4   

Cayuga   15,876   5   

Chautauqua   23,454   3   

Chemung   21,153   8   

Chenango   9,222   3   

Clinton   16,552   6   



Columbia   9,972   3   

Cortland   10,418   6   

Delaware   7,622   2   

Dutchess   63,577   19   

Erie  207,109   61   

Essex   5,563   6   

Franklin   9,343   11   

Fulton   12,453   4   

Genesee   13,588   -  

Greene   8,517   5   

Hamilton   856   2   

Herkimer   13,651   8   

Jefferson   19,851   13   

Lewis   6,123   3   

Livingston   11,555   3   

Madison   12,871   4   

Monroe   150,213   39   

Montgomery  11,773   6   

Nassau   400,564   117   

Niagara   47,534   28   

NYC  2,287,451   879   

Oneida   52,645   17   

Onondaga   109,547   126   

Ontario   19,691   8   

Orange   105,916   27   

Orleans   8,554   1   

Oswego   25,447   10   

Otsego   9,762   2   

Putnam   23,436   2   

Rensselaer   31,115   22   

Rockland   91,700   29   

Saratoga   45,648   19   

Schenectady   32,610   3   

Schoharie   4,952   -  

Schuyler   3,414   4   

Seneca   5,835   1   

St. Lawrence   20,895   18   

Steuben   19,730   4   

Suffolk   424,453   96   

Sullivan   18,285   2   

Tioga   10,610   8   

Tompkins   17,939   16   



Ulster  31,340   198   

Warren   13,424   6   

Washington   11,971   3   

Wayne   17,048   2   

Westchester  248,706   102   

Wyoming   8,253   1   

Yates   3,336   -  

  
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

  

 
 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   63   39   61.9%   24   38.1%   

Central New 
York   45   26   57.8%   19   42.2%   

Finger Lakes   134   42   31.3%   92   68.7%   

Long Island   142   62   43.7%   80   56.3%   

Mid-Hudson   66   28   42.4%   38   57.6%   

Mohawk 
Valley   21   11   52.4%   10   47.6%   

New York City   291   108   37.1%   183   62.9%   

North Country   38   14   36.8%   24   63.2%   

Southern Tier   36   17   47.2%   19   52.8%   

Western New 
York   64   31   48.4%   33   51.6%   

אין די גאנצע  
   58.0%   522   42.0%   378   900 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  55,042, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 12נעכטן זענען 

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  
  

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%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=O1Tcq5LK9Rt85Je0jB6wJ44CxpTY74ORTBZUnbM0c6M%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%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=O1Tcq5LK9Rt85Je0jB6wJ44CxpTY74ORTBZUnbM0c6M%3D&reserved=0


                      נייע טויטפעלער קאונטי 

Chautauqua   1     

Chemung   1     

Clinton   1     

Dutchess   1     

Jefferson   1     

Kings   3     

New York   1     

Queens   1     

Richmond   1     

Warren   1     

     12 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 טון דורך דעם 
קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל 

  vaccines.govרט וואו עס זענען דא צו באקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי צו מאכן אפוינטמענטס דא
 ן אפוינטמענטס אין זייער געגנט.  פאר מער אינפארמאציע איבער וואקסי

  
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 
נטערס, אדער ׳ס(, רורעל העלט צעFQHCקוואליפיצירטע 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.govאויפציער קענען באזוכן 

צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז דער ּפרָאוויידער טוט אנבאטן דעם   2330
זענען נאכנישט  וואקסינען 19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19-בייָאוענטעק קאוויד-ּפפייזער

 אויטאריזירט פאר דער עלטער גרופע.  
  

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

 עלטער גרופע. 
  

זענען געװארן   4,419ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  1,889נעכטן 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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xVKYiMdEoNyU8odvcTCEq%2F5BsRyVR77br%2FPDH4geO4c%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%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xVKYiMdEoNyU8odvcTCEq%2F5BsRyVR77br%2FPDH4geO4c%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%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mEtKjJdMfGyysAzjdVPhHW%2FmeuU97DiPUIvaERD1SKY%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%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mEtKjJdMfGyysAzjdVPhHW%2FmeuU97DiPUIvaERD1SKY%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%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NefYghAhp%2BdbobP9vtyyLPoD0YU8peEOF3swCoyyns8%3D&reserved=0


 ראיאן  
 אלעס צוזאמען  

 סך הכל 

געשטיגן אין לויף  
  24פון די לעצטע 

 שעה  

אלעס 
 צוזאמען 
 סך הכל 

געשטיגן אין לויף  
  24פון די לעצטע 

     שעה  

Capital Region   967,789   62   885,739   85       

Central New 
York   

647,272   59   599,027   58   
    

Finger Lakes   866,215   49   803,605   74       

Long Island   2,189,745   305   1,949,083   459       

Mid-Hudson   1,710,557   297   1,501,374   276       

Mohawk 
Valley   

325,849   36   303,301   33   
    

New York City   8,039,013   952   7,135,092   3,180       

North Country   305,335   19   276,637   30       

Southern Tier   440,350   30   403,366   36       

Western New 
York   

956,799   80   880,110   188   
    

אין די גאנצע  
 סטעיט 

16,448,924   1,889   14,737,334         

  
  

בּוסטער / צוגעגעבענע 
           איינשפריצן 

 ראיאן  

אלעס 
 צוזאמען 
 סך הכל 

געשטיגן אין לויף פון די 
 שעה  24לעצטע 

געשטיגן אין די  
       טעג   7פארלאפענע 

Capital Region   461,948   258   1,722         

Central New 
York   

308,769   179   1,291   
      

Finger Lakes   482,260   207   1,779         

Long Island   1,131,833   1,057   6,738         

Mid-Hudson   864,009   681   5,185         

Mohawk 
Valley   

164,911   137   760   
      

New York City   2,959,996   4,121   23,308         

North Country   145,899   64   789         

Southern Tier   220,349   108   1,032         

Western New 
York   

525,030   318   2,132   
      

אין די גאנצע  
 סטעיט 

7,265,004   7,130   44,736         

  
  

איז פאראן צו אפדעיט׳ען ניו יארקער איבער דער   וואקסין נאכשפיר דעשבָאורד 19-קאווידדער 
וואקסין. דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט פאדערט פון   19-אויסטיילונג פון דעם קאוויד 

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%7C93b93760671846f5f37908da0aa8a65f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637834016716867746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=l58Ua%2FH0%2BkgVuvy%2BSchb7hBFuou4xqrqwPVI%2Bcl%2B8NY%3D&reserved=0


 24וואקסין אדמיניסטראציע דאטע אינערהאלב  19-וואקסינאציע איינריכטונגען צו באריכטן אלע קָאוויד
אויפ׳ן דעשבָאורד ווערט טעגליך דערפרישט צו געבן די מערסט   שעה; די וואקסין אדמיניסטראציע דאטע

-קראנטע ציפערן אין די סטעיט׳ס וואקסינאציע אונטערנעמונג. ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט
באריכטעטע -זענען עטוואס אנדערש פון פעדעראלע CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון 

אדמיניסטרירטע דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע  -אריין פעדעראל אינפארמאציע, וועלכע רעכנט
 דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.  

  
  ### 
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