
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול  5/17/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  
 מיטן פארשריט סטעיט'ס די איבער יארקער ניו פאר נייעס לעצטע די איבער גיבט האקול גאווערנער

  19-קאוויד באקעמפן
  

FDA קינדער יעריגע 11 ביז פינף פאר דאזע בּוסטער ערשטע אויטאריזירט  
  

 גאווערנער די ערמוטיגט בּוסטערס, מיט מענטשן  בארעכטיגטע פון האלב העכער  עטוואס בלויז מיט
  19-קאוויד פון באשיצן וואס כלים די אויסנוצן צו יארקקער ניו

   
  סטעיט איבערן נעכטן באריכטעט  טויטפעלער 24

  
  

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

  
( אויטאריזירט  Food and Drug Administration, FDA"היינט האט די עסן און דראג אדמיניסטראציע )

יעריגע קינדער. נאכפאלגנדיג באשטימונג פון די   11בּוסטער דאזע פאר פינף ביז  19-די ערשטע קאוויד
 ,Centers for Disease Control and Preventionצענטער פאר קראנקייט קאנטראל און פארמיידונג )

CDCנדע מיטל פאר זייערע קינדער",  ראטעווע-(, וועלן ניו יארקער קענען זיכערערהייט גיבן די לעבנס
"דערווייל רוף איך אויף עלטערן און גַארדיענס צו טוהן וואס זיי קענען   האט גאווערנער האקול געזאגט.

צו האלטן זיך און זייערע באליבטע זיכער. דאס רעכנט אריין באקומען דעם בּוסטער, אויב איר האט  
ן צוזאמען און זיך קימערן איינער פונעם אנדערן, ניו  נאכנישט אזוי געטוהן. לאמיר פארזעצן צו ארבעט

  יארק." 
  

   קורצן: אין  איבערגעגעבן אונטן ווערן   ציפערן היינטיגע  די
  44.25 - 100,000פעלער פער      ·
  50.50 -  100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7     ·
  86,429 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט     ·
  8,647 - סך הכל פאזיטיוו     ·
  **9.42% - פראצענט פאזיטיוו     ·
  **7.66% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7     ·
  +( 152) 2,649 - פאציענט האספיטאליזאציעס     ·
  401 - נײע פאציענטן אין שפיטאל     ·
  +ICU - 245 (12 )פאציענטן אין      ·
  +(4) 95 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין      ·
  +(231) 302,066 -סך הכל באפרייטע פאציענטן      ·
   24 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך      ·



 

 

   55,816 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך      ·
   

  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 - 71,264סך 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

  
  38,689,215 - סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן     ·
  17,081 - שעה 24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע       ·
  151,468  - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע      ·
   92.6% - יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון      ·
  83.9% - יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון      ·
  - (CDC) יאר און עלטער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון      ·

95.0%  
  -( CDC) יאר און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון      ·

87.2%  
  - (CDCיאר מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן      ·

83.3%   
  - (CDCיאר וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט ) 17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן      ·

73.3%  
  82.1%  - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע     ·
  74.3% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט     ·
  90.4% - (CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע     ·
  77.2% - (CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט     ·



 

 

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

     

   ראיאן
,  14שבת, מאי 

2022  

,  15זונטאג, מאי 

2022  

,  16מאנטאג, מאי 

2022  

Capital Region   55.74  56.11  57.04  

Central New 
York   

33.55  32.96  33.18  

Finger Lakes   41.54  40.99  40.38  

Long Island   60.36  62.41  62.72  

Mid-Hudson   51.81  52.83  53.31  

Mohawk Valley   44.45  43.33  41.80  

New York City   42.91  43.81  47.42  

North Country   38.36  39.62  38.97  

Southern Tier   51.90  52.08  50.12  

Western New 
York   

61.52  60.14  59.43  

אין די גאנצע  
   סטעיט

48.31  48.98  50.50  

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

   פאלגנד**:  ווי איז  טעג  דריי לעצטע די איבער
     

  2022, 16מאנטאג, מאי   2022, 15זונטאג, מאי   2022, 14שבת, מאי   ראיאן

Capital Region  12.23%  12.35%  12.28%  

Central New York  8.85%  8.91%  8.89%  

Finger Lakes  13.50%  13.49%  13.15%  

Long Island  10.65%  10.89%  10.79%  

Mid-Hudson  8.00%  8.62%  9.51%  

Mohawk Valley  9.57%  9.31%  9.05%  

New York City  4.51%  4.72%  5.18%  

North Country  9.26%  9.57%  9.32%  

Southern Tier  10.40%  10.51%  10.28%  

Western New York  18.70%  18.50%  18.20%  

  7.66%  7.34%  7.11%  סטעיט גאנצע די אין

    
  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
   



 

 

  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

    

  2022, 16מאנטאג, מאי   2022, 15זונטאג, מאי   2022, 14שבת, מאי    NYC אין בארא

Bronx  3.63%  3.76%  3.75%  

Kings  3.75%  4.01%  5.00%  

New York  5.49%  5.62%  5.94%  

Queens  4.98%  5.16%  5.26%  

Richmond  5.89%  6.02%  6.50%  

    
  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
     

  סך די ברענגנדיג ,סטעיט יארק ניו אין 19-קאוויד פאר פאזיטיוו געטעסט יארקער ניו  8,647 האבן נעכטן
  פאלגענד:  ווי איז צוטיילונג געאגראפישע די .5,297,214 צו פעלער הכל

  

  פאזיטיוו נײע  פאזיטיוו הכל סך  קאונטי

Albany  64,221  140  

Allegany  9,342  11  

Broome  49,434  68  

Cattaraugus  16,260  23  

Cayuga  17,466  21  

Chautauqua  24,856  65  

Chemung  22,763  26  

Chenango  9,934  13  

Clinton  18,223  27  

Columbia  10,941  16  

Cortland  11,422  7  

Delaware  8,345  9  

Dutchess  67,634  97  

Erie  229,641  497  

Essex  6,186  8  

Franklin  10,137  7  

Fulton  13,549  24  

Genesee  14,522  20  

Greene  9,175  14  

Hamilton  923  -  

Herkimer  14,909  7  

Jefferson  21,657  38  



 

 

Lewis  6,465  11  

Livingston  12,429  9  

Madison  14,415  19  

Monroe  164,926  209  

Montgomery  12,585  20  

Nassau  429,832  684  

Niagara  51,661  102  

NYC  2,425,102  4,342  

Oneida  58,773  65  

Onondaga  122,458  125  

Ontario  21,753  14  

Orange  112,149  136  

Orleans  9,192  16  

Oswego  29,015  29  

Otsego  10,788  32  

Putnam  25,139  45  

Rensselaer  34,194  66  

Rockland  96,874  133  

Saratoga  50,528  79  

Schenectady  35,795  92  

Schoharie  5,397  11  

Schuyler  3,760  3  

Seneca  6,434  8  

St. Lawrence  22,583  30  

Steuben  21,413  26  

Suffolk  448,876  612  

Sullivan  19,389  25  

Tioga  11,800  10  

Tompkins  21,399  54  

Ulster  34,235  47  

Warren  14,950  31  

Washington  13,039  17  

Wayne  18,612  15  

Westchester  267,231  378  

Wyoming  8,747  7  

Yates  3,736  7  

 
     



 

 

  פאזיטיוו געטעסט האבן וועלכע מענטשן האספיטאליזירטע וויפיל ווייזן  וועלכע  ציפערן די זענען פאלגנד
  וויפיל און קאמפליקאציעס 19- /קאוויד19-קאוויד  צוליב געווארן האספיטאליזירט זענען 19-קאוויד פאר

    :19-קאוויד צו  פארבינדן נישט  פראבלעמען פאר געווארן האספיטאליזירט זענען
     

  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  

227  141  62.1%  86  37.9%  

Central 
New 
York  

113  64  56.6%  49  43.4%  

Finger 
Lakes  

378  149  39.4%  229  60.6%  

Long 
Island  

430  208  48.4%  222  51.6%  

Mid-
Hudson  

236  126  53.4%  110  46.6%  

Mohawk 
Valley  

70  43  61.4%  27  38.6%  

New 
York City  

739  310  41.9%  429  58.1%  

North 
Country  

68  40  58.8%  28  41.2%  

Southern 
Tier  

138  49  35.5%  89  64.5%  

Western 
New 
York  

250  130  52.0%  120  48.0%  

  די אין
 גאנצע
  סטעיט

2,649  1,260  47.6%  1,389  52.4%  

   
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: 
    .(ny.gov) דעּפארטמענט העלט | ציפערן 

     
  צו הכל סך דעם ברענגענדיג געווארן, באריכטעט 19-קאוויד צוליב טויטפעלער נייע 24 זענען נעכטן

  װאױנען׃ פון קאונטי לױט פאלגנד, װי איז דורכשניט געאגראפישע א . 55,816
  

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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d3nxuxCbE9urPlcWxBNAZrbW5rKWJR96%2BWw%2BQ8s9yp4%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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d3nxuxCbE9urPlcWxBNAZrbW5rKWJR96%2BWw%2BQ8s9yp4%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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d3nxuxCbE9urPlcWxBNAZrbW5rKWJR96%2BWw%2BQ8s9yp4%3D&reserved=0


 

 

  נײע טױטפעלער  קאונטי

Albany  2  

Broome  1  

Columbia  1  

Herkimer  1  

Kings  4  

Monroe  2  

Nassau  1  

New York  3  

Onondaga  1  

Ontario  1  

Queens  1  

Rockland  1  

Suffolk  2  

Tompkins  1  

Westchester  2  

  
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 אונזער יאר איז פארעפענטליכט אויף  11און  5אּפוינטמענטס פאר קינדער צווישן  
אן אּפוינטמענט ביי א מאסן וואקסינאציע פלאץ וואס איז אנגעפירט דורך די  וועלכע ווילן ענדערש מאכן  

. מענטשן  VAX-4-NYS-833-1אדער דורכן רופן  עּפ  Eligible I Am סטעיט, קענען דאס טוהן דורך די
קענען זיך אױך פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, אפטײק, דאקטאר אדער שפיטאל צו  

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

     
יאר אלט ווערן געעצה'ט   11ביז  5ניו יארקער וועלכע ווילן מאכן וואקסין אפוינטמענטס פאר קינדער פון 

זיך צו פארבינדן מיט זייער קינד'ס קינדער אדער פאמיליע דאקטאר, מיט קאונטי העלט דעּפארטמענטס, 
(, מיט  Federally Qualified Health Centers, FQHCקוואליפיצירטע העלט צענטערן )-מיט פעדעראל

ארטיגע העלט צענטערן אדער מיט פארמאסיס וועלכע גיבן מעגליך די וואקסין פאר קינדער אין די  
  438829טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו   ,vaccines.govעלטער. עלטערן און גַארדיענס קענען באזוכן 

מאכט זיכער אז די  צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער.  1-800-232-0233אדער רופן 
-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19-בייָאוענטעק קאוויד-וואקסינאציע פלאץ שטעלט צו דעם פייזער

  וואקסינען זענען יעצט נאכנישט אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער. 19
     

פאר עלטערן און גַארדיענס מיט נייע אינפארמאציע, אפט געפרעגטע   וועבזייטלבאזוכט אונזער 
און מיט נאך רעסארסן ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גַארדיענס פון   פראגן און ענטפערס

   קינדער אין די עלטער.
     

  פארענדיגט האבן 1,575 און דאזע, וואקסין ערשטער זייער  באקומען יארקער ניו  2,009 האבן נעכטן
  ראיאן די לױט אויסגערעכנט געװארן װאקסינירט  זענען װעלכע יארקער ניו צאל די סעריע. וואקסין  זייער

  פאלגנד׃ װי איז
  

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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wXUOfRJyUFS239eWCPuS2nysUv3AfpscR20nVlqZZts%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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wXUOfRJyUFS239eWCPuS2nysUv3AfpscR20nVlqZZts%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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wT5daiA3%2FzngMMcM6xLXz3zu4IS0eMta6TfFtg18fH0%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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wT5daiA3%2FzngMMcM6xLXz3zu4IS0eMta6TfFtg18fH0%3D&reserved=0
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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fzof8V806wU6oUBf9MoYSCiGKAR0PbS9HWgjOmVW8ec%3D&reserved=0


 

 

ראיאנישע וואקסינאציע ציפערן לויט 
        לאקאציע פון ּפרָאוויידער

  
מענטשן מיט כאטש אײן װאקסין  

  פולשטענדיג װאקסינירטע מענטשן  דאזע

 ראיאן  
 אלעס צוזאמען 

  סך הכל
פארמערט אין די  

  שעה 24לעצטע 
 אלעס צוזאמען 

  סך הכל
פארמערט אין די  

  שעה 24לעצטע 

Capital Region  974,035  71  891,172  67  

Central New 
York  

651,587  58  603,357  39  

Finger Lakes  872,146  79  810,129  72  

Long Island  2,211,288  359  1,969,571  253  

Mid-Hudson  1,730,261  243  1,519,604  192  

Mohawk Valley  328,060  25  305,498  24  

New York City  8,117,804  1,026  7,205,765  768  

North Country  308,150  38  278,997  27  

Southern Tier  445,239  39  407,681  42  

Western New 
York  

963,694  71  887,893  91  

אין די גאנצע  
  סטעיט

16,602,264  2,009  14,879,667  1,575  

          

        בּוסטער/נאך שַאטס

 ראיאן  
 אלעס צוזאמען 

  סך הכל
פארמערט אין די  

  שעה 24לעצטע 
װאוקס אין די  

    טעג 7 לעצטע

Capital Region  541,601  890  8,829    

Central New 
York  

366,803  354  5,007  
  

Finger Lakes  567,037  685  8,236    

Long Island  1,295,940  2,178  19,100    

Mid-Hudson  1,008,015  1,569  15,627    

Mohawk Valley  189,731  201  2,734    

New York City  3,332,510  4,457  42,803    

North Country  171,606  287  2,497    

Southern Tier  255,555  262  3,878    

Western New 
York  

605,327  617  8,168  
  

אין די גאנצע  
  סטעיט

8,334,125  11,500  116,879  
  

          

  

פענטליכט כדי צו אינפארמירן ניו יארקער  ווערט פארע וואקסין נאכפאלגונג דעשבאורד  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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Fk1u6LdIlzSy94qhkvbcKfiqnObPsat7yNd%2FsU01uTQ%3D&reserved=0


 

 

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.

   
###  
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