
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/24/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

   פינף טעג נאכאנאנד 1,000אונטער  —האספיטאליזאציעס   911
  

 העכסטע טעגליכע טעסט רעזולטאטן אין פארלאפענע דריי וואכן  
  

 טױטפעלער איבער׳ן סטעיט נעכטן  19-קָאוויד 5
  
  

 סטעיט'ס די איבער נייעס לעצטע די  יארקער ניו פאר איבערגעגעבן היינט האט האוקול קעטי גאווערנאר
אין צוגאב האט גאווערנער האוקול היינט אנאנסירט אז די דיוויזיע   .19-קָאוויד  באקעמפן מיטן פארשריט

פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין דזשעקי ברעי איז געווען אנוועזנד  
טעסטס ביי דעם ׳פּוד בענק׳ פון   קָאנטער קָאוויד-די-ָאווער 100,000היינט פאר די ליפערונג פון  

צענטראל ניו יארק אין סירעקיוס, בשעת עסנווארג קאמערן לענגאויס דעם סטעיט באקומען די וואך  
. די באמיאונגען זענען א  דאטעסט פעקלעך פון דעם סטעיט. בילדער פון די ליפערונג קען מען געפונען 

קָאנטער טעסטס  -די-ווערמיליאן אָ  20צוצושטעלן  פריער געמאלדענע פלאן טייל פון גאווערנער האוקול׳ס 
צו פארשידענע ארגאניזאציעס, הויפטזעכליך סקולס און אויפפאסונג אנטשטאלטן פאר ערוואקסענע  

און די ניו יארק נעשענעל גארד וועט ווייטער ארבעטן אינאיינעם   DHSESדורכאויס דעם פרילינג. 
 העלפן האלטן ניו יארקער אפגעהיטן.  אויסצוטיילן מיליאנען טעסטס אין לויף פון די קומענדע מאנאטן צו 

  
״ניו יארקער האבן געוויזן נאכאמאל און נאכאמאל אז זיי האלטן זיך פעסט אין א צייט פון קריזיס, און דער  

״כאטש שווערע   האט גאווערנער האוקול געזאגט. פאנדעמיע איז גארנישט אנדערש,״ 19-קָאוויד
פארשריטן, קענען מיר אבער נישט אפארדירן אראפצולאזן אונזער וואך.  ארבעט האט געפירט צו ריזיגע 

דער וואקסין און בּוסטער זענען דאס שליסל אויף זיך צו פירן אויף פאראויס דורך דער פאנדעמיע, און איך  
מוטיג ניו יארקער אויסצוניצן די געלעגנהייט פון די מיטלען כדי אז מיר קענען ווייטער האלטן זיך און  

   ונזערע טייערע און באליבטע זיכער און געזונט.א
   

    די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:
  

   162,273 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט 

  3,450 -סך הכל פאזיטיוו 

  2.13% - פראצענט פאזיטיוו

  2.02% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7

 (  22-) 911 -פאציענט האספיטאליזאציעס 

   120 -נײע פאציענטן אין שפיטאל 

 ICU - 150  (-11 )פאציענטן אין 

 (  -2) 68 -מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-03%2FSyracuse_COVID_Test_Distribution.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076312804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BU7Dlcteh9o1j%2BoNfyVL2tuQC0p%2BSDe2WfBna6%2BOQ%2BQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-20-million-covid-19-tests-be-deployed-across-state-through&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076312804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UiQ2pndENp%2BLbLIhJuohsyDBuX3%2F81K3TF4qebhNXXg%3D&reserved=0


 (  150)+ 289,824 -סך הכל באפרייטע פאציענטן 

   HERDS - 5נייע טויטפעלער באריכטעט דורך העלטקעיר איינריכטונגען דורך 

    55,070  -דורך העלטקעיר איינריכטונגען  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט צו 

 זאמלט וועלכס קוואל דאטע  DOH NYS א איז סיסטעם דאטע אפרוף עלעקטראנישע געזונטהייט דער
 הָאומס, נּורסינג שפיטעלער, דורך  בלויז באריכטעט ווי דאטע טויטפאל טעגליכע פעסטגעשטעלטע איין
   איינריכטונגען. אויפפאסונג ערוואקסענע און

   CDC - 70,108סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •

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

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

   37,362,271 -סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן 

   14,129 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע 

   92,009  -טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע 

   92.0% -און העכער מיט ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער 

   83.4% - און העכער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער 

  -( CDCאון העכער מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער פון  

95.0%   

   86.0% -( CDCאון העכער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער 

  -( CDCמיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין דאזע )  17ביז  12קער פון  פראצענט ניו יאר

82.3%   

   72.4% -( CDCװאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) 17ביז  12פראצענט ניו יארקער פון  

   81.4% -פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע 

   73.7% -פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 

   89.4% -( CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע )

   76.0%  - (CDCטענדיג װאקסינירט )פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולש 

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

   פאלגענד:
   

 ראיאן  
מאנטאג, מערץ  

21  ,2022   
דינסטאג, מערץ 

22  ,2022   
מיטוואך, מערץ  

23  ,2022   

 Capital
Region   

8.82   10.42   10.40   

 New Central
York   

27.78   35.22   36.68   

Lakes Finger   6.92   8.38   8.67   

Island Long   7.68   8.38   9.10   

Hudson-Mid   10.71   11.66   11.92   

 Mohawk
Valley   

10.42   13.16   13.48   

 York New
City  

9.56   10.60   11.80   



 North
Country   

16.74   17.42   17.22   

 Southern
Tier  

11.44   13.16   15.19   

 Western
York New   

7.60   8.25   8.61   

אין די גאנצע  
 סטעיט 

10.04   11.36   12.18   

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

   פאלגענד: ווי איז טעג דריי לעצטע
   

 ראיאן  
מאנטאג,  

,  21מערץ 
2022   

דינסטאג,  
,  22מערץ 

2022   

מיטוואך,  
,  23מערץ 

2022   

Capital 
Region   

2.76%   2.98%   3.11%   

Central 
New York   

6.57%   7.50%   7.89%   

Finger 
Lakes   

2.30%   2.43%   2.47%   

Long Island   1.91%   1.99%   2.08%   

Mid-
Hudson   

2.27%   2.33%   2.32%   

Mohawk 
Valley   

2.92%   3.30%   3.37%   

New York 
City  

1.24%   1.35%   1.44%   

North 
Country   

3.54%   3.62%   3.49%   

Southern 
Tier  

2.42%   2.49%   2.84%   

Western 
New York   

1.78%   1.86%   1.97%   

אין די גאנצע  
 סטעיט 

1.78%   1.94%   2.02%   

  
  דריי לעצטע די איבער באריכטעט רעזולטאטן טעסט פאזיטיווע פראצענט דורכשניטליכע טאגיגע-7 דער
    פאלגענד:  ווי איז בארא סיטי יארק  ניו דער  לויט טעג

  

 בארא 
מאנטאג,  

,  21מערץ 
2022   

דינסטאג,  
,  22מערץ 

2022   

מיטוואך,  
,  23מערץ 

2022   

Bronx   0.66%   0.70%   0.74%   



Brooklyn   1.16%   1.30%   1.37%   

Manhattan   1.87%   2.04%   2.12%   

Queens   1.04%   1.13%   1.19%   

Staten 
Island   

1.07%   1.16%   1.30%   

  
  דעם ברענגנדיג סטעיט, יארק ניו אין 19-קאוויד פאר  פאזיטיוו גע׳טעסט יארקער ניו  3,450 האבן נעכטן

   פאלגענד:  ווי איז צוטיילונג  געאגראפישע  די . 4,950,497 צו הכל סך
     

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany   58,593   42   

Allegany   8,891   5   

Broome   44,870   41   

Cattaraugus   15,355   3   

Cayuga   15,984   33   

Chautauqua   23,483   8   

Chemung   21,189   16   

Chenango   9,237   2   

Clinton   16,602   28   

Columbia   9,992   0   

Cortland   10,481   28   

Delaware   7,643   9   

Dutchess   63,651   23   

Erie  207,427   99   

Essex   5,593   10   

Franklin   9,400   14   

Fulton   12,494   10   

Genesee   13,597   3   

Greene   8,558   5   

Hamilton   868   3   

Herkimer   13,689   14   

Jefferson   19,902   14   

Lewis   6,125   0   

Livingston   11,563   1   

Madison   12,936   17   

Monroe   150,525   103   

Montgomery  11,803   9   

Nassau   401,205   222   

Niagara   47,629   26   

NYC  2,291,669   1,576   

Oneida   52,777   47   

Onondaga   110,504   276   



Ontario   19,752   20   

Orange   106,049   46   

Orleans   8,566   2   

Oswego   25,618   55   

Otsego   9,803   11   

Putnam   23,473   9   

Rensselaer   31,155   10   

Rockland   91,830   43   

Saratoga   45,762   28   

Schenectady   32,683   22   

Schoharie   4,963   1   

Schuyler   3,423   2   

Seneca   5,860   7   

Lawrence St.   20,957   22   

Steuben   19,761   12   

Suffolk   424,819   128   

Sullivan   18,304   3   

Tioga   10,641   12   

Tompkins   18,125   103   

Ulster  31,444   32   

Warren   13,463   19   

Washington   11,997   3   

Wayne   17,084   14   

Westchester  249,121   151   

Wyoming   8,260   1   

Yates   3,349   7   

   
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   59   40   67.80%   19   32.20%   



Central 
New 
York   56   29   51.80%   27   48.20%   

Finger 
Lakes   130   41   31.50%   89   68.50%   

Long 
Island   143   60   42.00%   83   58.00%   

Mid-
Hudson   77   35   45.50%   42   54.50%   

Mohawk 
Valley   28   12   42.90%   16   57.10%   

New 
York City   285   99   34.70%   186   65.30%   

North 
Country   35   17   48.60%   18   51.40%   

Southern 
Tier  43   19   44.20%   24   55.80%   

Western 
New 
York   55   27   49.10%   28   50.90%   

אין די  
גאנצע 
   58.40%   532   41.60%   379   911 סטעיט 

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

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

   
  א .55,070 צו הכל סך דעם ברענגענדיג  ,19-קאוויד פון געשטארבן  יארקער ניו  5 זענען נעכטן

    פאלגענד:  ווי  איז קאונטי וואוינונג דער לויט צוטיילונג  געאגראפישע
  

 נייע טויטפעלער  קאונטי 

Cayuga   1   

Monroe   1   

Queens   3   

  
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   .וועבזייטליאר איז פארעפענטליכט אויף אונזער  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  Eligible I Amסטעיט, קענען דאס טוהן דורך דעם 
קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל 

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

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%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076312804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tdF0bBdbgAFDIGQMKg0jEVZr%2BdcFkyal9jvPYoE%2Bh3o%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%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076312804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tdF0bBdbgAFDIGQMKg0jEVZr%2BdcFkyal9jvPYoE%2Bh3o%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%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076312804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EMnvuox4l9MGKzCBsdJNH3xWwgIr7aESXn942pfwAfI%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%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076469457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J9iJX0OPPTkEIor9MHlx5U98SSt2UTYgqDTFO9PsXTE%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%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076469457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pbCfFwxuCWNRRYh%2Bwjdk75cQt9KwQHmHMcMn3uqhfuA%3D&reserved=0


   
דער  יעריגע קינ-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 FQHCקוואליפיצירטע העלט צענטערס )-דעפארטמענטס, פעדעראל

עלטערן און  פַארמַאסיס וועלכע טוען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע. 
232-800-1- , אדער רופן438829, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו vaccines.govאויפציער קענען באזוכן 

צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז די וואקסינאציע פלאץ שטעלט צו די   0233
וואקסינען זענען יעצט נאכנישט  19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19- בייָאוענטעק קאוויד-פייזער

    אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער. 
   

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

    עלטער גרופע.
   

  3,771געװארן  זענען און דאזע, װאקסין ערשטע זײער באקומען יארקער ניו  3,337 האבן נעכטן
צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך פולשטענדיג װאקסינירט. א געאגראפישע 

   וואקסינירט איז ווי פאלגענד:
   

ראיאנישע וואקסינאציע דאטע 
       לויט׳ן ּפראוויידער לאקאציע 

  
מענטשן מיט כאטש אײן װאקסין  

 דאזע  
מענטשן וועלכע זענען פולשטענדיג 

 וואקסינירט 

 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   968,201   124   886,196   128   

Central New 
York   

647,565   102   599,369   105   

Finger Lakes   866,585   133   804,091   197   

Long Island   2,191,196   365   1,950,660   453   

Mid-Hudson   1,711,949   414   1,502,609   347   

Mohawk 
Valley   

326,025   69   303,481   65   

New York City   8,044,828   1,752   7,142,334   2,048   

North Country   305,720   121   276,877   107   

Southern Tier   440,565   72   403,584   60   

Western New 
York   

957,246   185   880,724   261   

אין די גאנצע  
 סטעיט 

16,459,880   3,337   14,749,925   3,771   

          

       בּוסטער / צוגעגעבענע איינשפריצן  

 ראיאן  
 אלעס צוזאמען  

 סך הכל 

געשטיגן אין לויף  
  24פון די לעצטע 

 שעה  
געשטיגן אין די  

   טעג   7פארלאפענע 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076469457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pbCfFwxuCWNRRYh%2Bwjdk75cQt9KwQHmHMcMn3uqhfuA%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%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076469457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2pnnnMizdH6iv3ab40Dj%2FDtzprA%2FlAmfsWWAcePgmTw%3D&reserved=0


Capital Region   462,995   248   1,919     

Central New 
York   

309,839   207   1,685   
  

Finger Lakes   483,238   337   1,840     

Long Island   1,135,628   1,065   7,103     

Mid-Hudson   866,969   961   5,458     

Mohawk 
Valley   

165,296   91   768   
  

New York City   2,971,867   3,341   23,640     

North Country   146,214   97   641     

Southern Tier   220,909   207   1,181     

Western New 
York   

526,223   384   2,115   
  

אין די גאנצע  
 סטעיט 

7,289,178   6,938   46,350   
  

  
ן ניו יארקער איבער דער  איז פאראן צו אפדעיט׳ע דעשבָאורד נאכשפיר וואקסין 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

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

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

    דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.
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