
 
 גאווערנער קעטי האקול   4/29/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  מיטן פארשריט סטעיט'ס די  איבער יארקער  ניו פאר נייעס לעצטע די  איבער גיבט האקול   גאווערנער
  19-קאוויד באקעמפן 

  
 פאר סטעיט די  אין   העכסטע די  -  פעלער פון  ראטע  פון דורכשניט טאגיגע-7 יארק ניו  צענטראל

  געווען זענען ראטעס  וואך; פארגאנגענע דורכאויס  פראצענט  5 כמעט מיט געפאלן -  וואכן עטליכע
  וואכן  פריערדיגע דורכאויס  העכער נאך

  
פראצענט  12טאגיגע דורכשניט פון ראטע פון פעלער געפאלן מיט מער פון -7ניו יארק סיטי 

  דורכאויס פארגאנגענע וואך
  

גאווערנער האקול ערמוטיגט ניו יארקער צו פארזעצן צו נוצן די כלים וואס מיר האבן ביים האנט:  
  וואקסינען, בּוסטערס, טעסטינג און באהאנדלונג

  
  טויטפעלער באריכטעט נעכטן איבערן סטעיט 12

  
  

 סטעיט'ס  די  איבער נייעס לעצטע די  יארקער  ניו פאר איבערגעגעבן היינט האט האקול קעטי גאווערנער 
   .19-קאוויד באקעמפן מיטן פארשריט

  
ענען פאראויס  "איך ערמוטיג ניו יארקער צו פארזעצן צו נוצן די כלים וואס מיר האבן כדי מיר זאלן זיך ק

"מאכט זיכער אז איר און   האט גאווערנער האקול געזאגט.רוקן זיכערערהייט אריבער די פאנדעמיע", 
אייערע באליבטע זענען פולשטענדיג וואקסינירט און באקומען דעם בוסטער איינמאל זיי זענען 

בארעכטיגט דערפאר. מאכט זיכער זיך צו טעסטן אויב איר פילט נישט גוט, באזונדערס פארן רייזן, און 
  לונגען וועלכע זענען דא צו באקומען."אויב איר זענט פאזיטיוו, רעדט צו אייער דאקטאר איבער באהאנד 

  
   די היינטיגע ציפערן ווערן אונטן איבערגעגעבן אין קורצן:

  

  43.16 - 100,000פעלער פער  •

  34.50 - 100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7 •

  124,900 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  8,435 -  סך הכל פאזיטיוו  •

  **6.33% -  פראצענט פאזיטיוו  •

  **6.74% -  טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו -7 •

  +(87)  1,868 - פאציענטן האספיטאליזירט •

  377 -  נײע פאציענטן אין שפיטאל •

  +ICU  - 196 (6)פאציענטן אין  •

 (  -3) 66  - מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •



  +(272) 296,192 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

  12  -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

  - דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •
55,458  

   
 און געזונטהייט פון דעּפארטמענט פעדעראלע די  דורך  ענדערונג  ּפאליסי באריכטונג טעסט די צוליב **

 מעסטן  צו ציפער  פארלעסליכע מערסט  די איז   חשבונות, אנדערע  צוליב און (HHS) סערוויסעס מענטשן
  נישט און ציפער 100,000 פער פעלער  די איז   קאמיוניטי א אין ווירוס דעם פון פארשפרייטקייט די

  פאזיטיוו. פראצענט 
  

ataD Response Electronic Health ) סיסטעם ציפערן אנטווארט עלעקטראנישע געזונטהייט די
HERDS System,)  די פון ציפערן פון מקור א איז DOH NYS איבער ציפערן  זאמלט וואס 

 און היימער נוירסינג שפיטעלער,  דורך באריכטעט ווערן וואס  די נאר טויטפעלער,  טעגליכע באשטעטיגטע
   אנשטאלטן.  זקנים מושב

  
, וועט די פעדעראלע דעּפארטמענט פון 4אנגעהויבן פון מאנטאג, אפריל  וויכטיגע באמערקונג:

( מער  Department of Health and Human Services, HHSגעזונטהייט און מענטשן סערוויסעס )
שנעלע אנטידזשען טעסטס צו באריכטן  19-נישט פארלאנגען פון טעסטינג פלעצער וועלכע נוצן קאוויד

אלץ רעזולטאט דערפון וועט ניו יארק סטעיט'ס פראצענט פון פאזיטיווע פעלער   נעגאטיווע רעזולטאטן.
פאזיטיווע   רעזולטאטן באריכטעט דורך לאבארעטאריעס. PCRאויסגערעכנט ווערן נוצנדיג נאר 

אנטידזשען טעסטס וועלן נאכאלץ באריכטעט ווערן צו ניו יארק סטעיט, און די באריכטונג פון נייע 
און סיי  PCRטויזנט מענטשן וועלן פארזעצן אריינצורעכענען סיי   100און פעלער פער טעגליכע פעלער 

צוליב די טויש און צוליב אנדערע חשבונות, אריינרעכענענדיג ענדערונגען אין   אנטידזשען טעסטס.
  טעסטינג כללים, איז די מערסט פארלעסליכע ציפער צו מעסטן די פארשפרייטקייט פון דעם ווירוס אין א

  ציפער און נישט פראצענט פאזיטיוו. 100,000קאמיוניטי איז די פעלער פער 
  

  CDC - 70,763סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •

    
 דורך  און DOH NYS די דורך באריכטעט ווערן וועלכע ציפערן סערטיפיקאט טויט 19-קאוויד טעגליכע די

NYC די צו CDC שפיטעלער,  אריינרעכענענדיג  ארט, וועלכע סיי אין שטארבן וועלכע די אריין רעכענען 
   פלעצער. אנדערע  אין אדער קעיר האספיס אין אינדערהיים, אנשטאלטן, זקנים מושב היימער, נוירסינג

  

  38,313,749 -  געגעבן סך הכל װאקסין דאזעס  •

  30,470 -  שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  181,224 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון   •
- 92.4%  

ולשטענדיג יאר אלט און עלטער װאס זענען פ 18פראצענט ניו יארקער פון   •
  83.7% -  װאקסינירט

יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע   18פראצענט ניו יארקער פון   •
(CDC) - 95.0%  

יאר און העכער וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט  18פראצענט ניו יארקער פון   •
(CDC) - 86.8%  

ם ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע  יאר מיט צו  17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן  •
(CDC) - 83.0%  



יאר וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט  17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן  •
(CDC) - 73.1%  

  81.9% -  פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •

  74.1% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט •

  - (CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •
90.1%  

  76.8% -( CDCלשטענדיג װאקסינירט )פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פו •

    
   פאלגנד:  ווי איז  מענטשן 100,000 פער  פעלער פון דורכשניט טאגיגע -7 ראיאן'ס  יעדע

    

   ראיאן
 אפריל  דינסטאג,

26, 2022  
 אפריל  מיטוואך,

27, 2022  
  אפריל דאנערשטאג,

28, 2022  

Capital 
Region  40.07  42.33  44.76  

Central New 
York  50.42  49.54  49.44  

Finger Lakes  44.95  45.84  46.14  

Long Island  31.15  35.05  34.68  

Mid-Hudson  29.43  30.47  30.14  

Mohawk 
Valley  47.25  50.78  52.13  

New York 
City  24.50  26.20  25.42  

North 
Country  33.24  34.92  37.37  

Southern 
Tier  48.77  51.25  51.90  

Western New 
York  49.41  52.74  54.98  

אין די גאנצע 
  34.50  34.51  32.50   סטעיט

 
    
 באריכטעט ראיאן יעדע פאר רעזולטאטן טעסט פאזיטיווע  פון  פראצענט דורכשניטליכע  טאגיגע -7 די

   פאלגנד**: ווי איז  טעג דריי לעצטע די איבער
    

  ראיאן
 ,26 אפריל  דינסטאג,

2022  
  ,27 אפריל  מיטוואך,

2022  
  , 28 אפריל דאנערשטאג,

2022  

Capital Region  12.46%  12.22%  11.29%  

Central New 
York  11.66%  11.14%  10.76%  

Finger Lakes  13.93%  13.57%  13.88%  

Long Island  6.93%  7.23%  7.45%  



Mid-Hudson  5.33%  5.16%  5.08%  

Mohawk Valley  10.33%  10.09%  10.14%  

New York City  4.48%  4.22%  4.03%  

North Country  8.88%  9.27%  9.37%  

Southern Tier  10.13%  10.02%  10.06%  

Western New 
York  16.54%  17.04%  17.69%  

 גאנצע  די  אין 
  6.74%  6.87%  7.09%  סטעיט

   
 און געזונטהייט פון דעּפארטמענט פעדעראלע די  דורך  ענדערונג  ּפאליסי באריכטונג טעסט די צוליב **

 מעסטן  צו ציפער  פארלעסליכע מערסט  די איז   חשבונות, אנדערע  צוליב און (HHS) סערוויסעס מענטשן
  נישט און ערציפ 100,000 פער פעלער  די איז   קאמיוניטי א אין ווירוס דעם פון פארשפרייטקייט די

  פאזיטיוו. פראצענט 
  

 סיטי  יארק ניו  פון באראו יעדע אין רעזולטאטן טעסט פאזיטיווע  פון  פראצענט דורכשניטליכע  טאגיגע -7 די
   **: פאלגנד ווי איז   טעג  דריי לעצטע די איבער באריכטעט

   

  אין   בארא
NYC   

 ,26 אפריל  דינסטאג,
2022  

  ,27 אפריל  מיטוואך,
2022  

  , 28 אפריל דאנערשטאג,
2022  

Bronx  2.68%  2.72%  2.72%  

Kings  4.30%  3.83%  3.50%  

New York  4.70%  4.47%  4.34%  

Queens  5.27%  5.03%  4.96%  

Richmond  5.64%  5.57%  5.25%  

   
 און געזונטהייט פון דעּפארטמענט פעדעראלע די  דורך  ענדערונג  ּפאליסי באריכטונג טעסט די צוליב **

 מעסטן  צו ציפער  פארלעסליכע מערסט  די איז   חשבונות, אנדערע  צוליב און (HHS) סערוויסעס מענטשן
  נישט און ערציפ 100,000 פער פעלער  די איז   קאמיוניטי א אין ווירוס דעם פון פארשפרייטקייט די

  פאזיטיוו. פראצענט 
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די סך   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 8,435נעכטן האבן 
   . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד: 5,135,995הכל פעלער צו 

  

  פאזיטיוו  נײע  פאזיטיוו  הכל סך  קאונטי 

Albany  61,449  173  

Allegany  9,091  14  

Broome  47,677  118  

Cattaraugus  15,786  29  

Cayuga  17,070  39  

Chautauqua  23,946  39  

Chemung  22,048  50  



Chenango  9,621  14  

Clinton  17,528  71  

Columbia  10,446  65  

Cortland  11,139  16  

Delaware  8,078  20  

Dutchess  65,518  80  

Erie  218,865  732  

Essex  5,918  12  

Franklin  9,825  27  

Fulton  13,121  23  

Genesee  14,063  25  

Greene  8,886  17  

Hamilton  904  -  

Herkimer  14,482  35  

Jefferson  20,806  46  

Lewis  6,294  19  

Livingston  12,021  26  

Madison  13,978  28  

Monroe  159,254  392  

Montgomery  12,215  16  

Nassau  415,333  662  

Niagara  49,521  115  

NYC  2,361,512  2,749  

Oneida  56,666  171  

Onondaga  119,268  271  

Ontario  21,014  49  

Orange  109,033  146  

Orleans  8,882  27  

Oswego  28,146  72  

Otsego  10,369  32  

Putnam  24,300  33  

Rensselaer  32,774  95  

Rockland  94,359  130  

Saratoga  48,181  143  

Schenectady  34,144  110  

Schoharie  5,197  20  

Schuyler  3,661  5  

Seneca  6,254  14  

St. Lawrence  22,133  61  

Steuben  20,588  50  



Suffolk  435,968  602  

Sullivan  18,861  31  

Tioga  11,338  28  

Tompkins  20,263  85  

Ulster  32,892  65  

Warren  14,180  42  

Washington  12,443  28  

Wayne  18,025  54  

Westchester  258,571  393  

Wyoming  8,503  9  

Yates  3,587  17  

    
פאלגנד זענען די ציפערן וועלכע ווייזן וויפיל האספיטאליזירטע מענטשן וועלכע האבן געטעסט פאזיטיוו  

קאמפליקאציעס און וויפיל  19-/קאוויד19-זענען האספיטאליזירט געווארן צוליב קאוויד 19- פאר קאוויד
  : 19-זענען האספיטאליזירט געווארן פאר פראבלעמען נישט פארבינדן צו קאוויד

    

  ראיאן

  19-קאוויד 
 יעצט פאציענטן

  האספיטאליזירט

 האספיטאליזירט
 קאוויד  צוליב

  אדער
  קאמפליקאציעס

  קאוויד  פון

 פראצענט
 האספיטאליזירט

 קאוויד  צוליב
  אדער

  קאמפליקאציעס
  קאוויד  פון

 האספיטאליזירט
  איז קאוויד  ווען

 נישט
 אריינגערעכנט

  איינע   אלץ  געווארן 
  פאר סיבות  די  פון

  האספיטאליזאציע

 פראצענט
 האספיטאליזירט

  איז קאוויד  ווען
 נישט

 אריינגערעכנט
  איינע   אלץ  געווארן 

  פאר סיבות  די  פון
  האספיטאליזאציע

Capital 
Region  147  98  66.7%  49  33.3%  

Central 
New 
York  146  90  61.6%  56  38.4%  

Finger 
Lakes  338  124  36.7%  214  63.3%  

Long 
Island  232  116  50.0%  116  50.0%  

Mid-
Hudson  160  93  58.1%  67  41.9%  

Mohawk 
Valley  48  22  45.8%  26  54.2%  

New 
York City  470  168  35.7%  302  64.3%  

North 
Country  50  26  52.0%  24  48.0%  

Southern 
Tier  115  48  41.7%  67  58.3%  



Western 
New 
York  162  90  55.6%  72  44.4%  

  די  אין 
 גאנצע
  53.2%  993  46.8%  875  1,868  סטעיט

  
פון די ווירוסן וועלכע דרייען זיך  95%דער ָאומיקרָאן וואריאנט איז יעצט פאראנטווארטליך פאר מער פון 

  וואריאנט 19-קאוויד: )ארום. פאר מער אינפארמאציע איבער וואריאנט נאכפאלגונג, באזוכט ביטע דא
   .(ovny.g)  דעּפארטמענט העלט | ציפערן

    
באריכטעט געווארן, ברענגענדיג דעם סך הכל צו   19-נייע טויטפעלער צוליב קאוויד 12נעכטן זענען  

   . א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃ 55,458
  

  טױטפעלער נײע  קאונטי 

Albany  2  

Bronx  1  

Erie  2  

Greene  1  

Monroe  2  

Nassau  1  

Niagara  1  

Queens  1  

Warren  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 אן אּפוינטמענט לויט די סדר פון 
אנגען און עלטער. אינפארמאציע איבער וועלכע פלעצער פארל  12אריינקום פאר מענטשן פון 

מענטשן   .וועבזייטלל אונזעריאר 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 דורכן רופן  עּפ Eligible I Amסטעיט, קענען דאס טוהן דורך די 
אדער שפיטאל צו   קענען זיך אױך פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, אפטײק, דאקטאר

צו טרעפן  vaccines.gov מאכן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען זענען דא צו באקומען, אדער באזוכן
   אינפארמאציע איבער װאקסין אפױנטמענטס אין זייער געגנט.

    
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 טוהען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע. עלטערן און  
232-800-1-אדער רופן  438829טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו  ,vaccines.govגַארדיענס קענען באזוכן 

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

  נאכנישט אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער.
    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uklnqmQpBB2%2B6AY%2F4Xf1PDcbPBd6x%2FGfsImtIbzbE7Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uklnqmQpBB2%2B6AY%2F4Xf1PDcbPBd6x%2FGfsImtIbzbE7Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uklnqmQpBB2%2B6AY%2F4Xf1PDcbPBd6x%2FGfsImtIbzbE7Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t6ph8bVnceuTKkiGBtGKhaG6qzfMi7gLFuS%2BYG5nS78%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t6ph8bVnceuTKkiGBtGKhaG6qzfMi7gLFuS%2BYG5nS78%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5wn%2FI9163JbW2DNfylKbK06N7elzkl13%2FFXyBSG7zO4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5wn%2FI9163JbW2DNfylKbK06N7elzkl13%2FFXyBSG7zO4%3D&reserved=0


פאר עלטערן און גַארדיענס מיט נייע אינפארמאציע, אפט געפרעגטע  וועבזייטלר באזוכט אונזע
פראגן און ענטפערס און מיט נאך רעסארסן ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גַארדיענס פון  

   קינדער אין די עלטער.
    

זענען געװארן   2,743ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  2,783נעכטן האבן 
לשטענדיג װאקסינירט. די צאל ניו יארקער װעלכע זענען װאקסינירט געװארן אויסגערעכנט לױט די  פו

  ראיאן איז װי פאלגנד׃
  

  לויט ציפערן  וואקסינאציע   ראיאנישע
            ּפרָאוויידער פון  לאקאציע

  
  װאקסין  אײן כאטש מיט  מענטשן

      מענטשן װאקסינירטע   פולשטנדיק  דאזע 

  ראיאן
 אלעס צוזאמען 

  סך הכל
  די אין פארמערט

  שעה 24 לעצטע
 אלעס צוזאמען 

  סך הכל
  די אין פארמערט

      שעה 24 לעצטע

Capital Region  972,290  137  889,487  141      

Central New York  650,460  88  602,271  88      

Finger Lakes  870,567  50  808,345  149      

Long Island  2,205,197  383  1,964,206  361      

Mid-Hudson  1,724,897  328  1,514,706  296      

Mohawk Valley  327,461  42  304,930  30      

New York City  8,096,986  1,479  7,185,272  1,415      

North Country  307,549  41  278,456  43      

Southern Tier  443,427  76  406,605  75      

Western New 
York  

961,662  159  885,672  145  
    

      2,743  14,839,950  2,783  16,560,496  סטעיט  גאנצע  די אין

              

            שַאטס בּוסטער/נאך 

  ראיאן
 אלעס צוזאמען 

  סך הכל
  די אין פארמערט

  שעה 24 לעצטע
 די  אין  װאוקס
        טעג 7 לעצטע

Capital Region  517,990  1,918  10,853        

Central New York  352,679  1,460  8,200        

Finger Lakes  544,718  2,074  12,295        

Long Island  1,250,153  2,983  18,981        

Mid-Hudson  968,646  2,251  17,209        

Mohawk Valley  182,509  563  3,619        

New York City  3,228,857  7,095  47,013        

North Country  164,600  777  3,762        

Southern Tier  244,820  918  4,824        

Western New 
York  

582,129  1,644  12,107  
      

        138,863  21,683  8,037,101  סטעיט  גאנצע  די אין

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jRAwI1TTkyIa4QGc5JyoH1H4H1d0fmUX5vpT%2B3vFQ%2BM%3D&reserved=0


  
  

פענטליכט כדי צו אינפארמירן ניו יארקער  ווערט פארע דעשבאורד נאכפאלגונג  וואקסין  19-קאווידדי 
וואקסין. די ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט פאדערט אז  19-איבער די פארטיילונג פון דעם קאוויד

וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע אין פארלויף פון   19-וואקסינאציע פלעצער זאלן באריכטן אלע קאוויד
דערפרישט מיט די לעצטע וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע  שעה; די דעשבאורד ווערט טעגליך   24

באריכטעטע  -וועגן די סטעיט'ס וואקסינאציע באמיאונגען. ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט
באריכטעטע אינפארמאציע,  -זענען עטוואס אנדערש פון פעדעראלע  CIRאון  NYSIISאינפארמאציע פון 

מיניסטרירטע דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. בײדע  אד- וועלכע רעכנט אריין פעדעראל
  ציפערן זענען אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן.

  
, וועלן העלטקעיר ארבעטסקראפט רעדוקציע צוליב 2022, 27פון מיטוואך, אפריל  באמערקונג: 

וואקסינאציע סטאטוס מער נשיט באריכטעט ווערן וועכענטליך אזוי ווי די ציפערן בלייבן סטאביל און טוישן 
 פרעסע פארעפענטליכונג "גאווערנער האקול גיבט איבער די לעצטע  4/20/22זיך נישט. ביטע זעהט די  

" פאר די לעצטע באריכט.  19-נייעס פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
  .press@health.ny.govפאר די לעצטע ציפערן, ביטע פארבינדט אייך מיט 
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