
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/5/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

  
גייט ווייטער   —ערשטע ראיאן אין סטעיט צו זען לעצטנסדיגע אויפשטייג   —צענטראל ניו יארק 

 פראצענט אין פארגלייך צו פאריגע וואך   12.1אראפצווועגס, פאל ראטע אראפ 
  

פאל ראטע אראפ אין   —פינגער לעיקס, מאוהאק וואלי און סאוטערן טיער   — דערנעבנדע ראיאנען 
 ע וואך פארגלייך צו פאריג

  
שפיטאל איינטריטן אראפ אין צענטראל ניו יארק, פינגער לעיקס, מאוהאק וואלי און   19-קָאוויד 

 סאוטערן טיער 

  
 טויטפעלער איבער׳ן סטעיט באריכטעט נעכטן  21

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט באריכטעט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט׳ס פארשריטן אין 
 75, און גלייכצייטיג אויך אויסמעלדן אז דער סטעיט האט איצט אויסגעטיילט איבער 19-באקעמפן קָאוויד

נגייענדע באמיאונגען  טעסטס אלס טייל פון דער אדמיניסטראציע׳ס א 19-קָאנטער קָאוויד-די- מיליאן ָאווער
צו האלטן קאמיוניטיס אפגעהיטן דורכאויס דער פרילינג און זומער חדשים. גיכע אינדערהיים טעסטס  

זעצט פאר ווייטער אויסגעטיילט צו ווערן אין רעגלמעסיגע צייט אפשניטן פאר ניו יארקער, אריינגערעכנט  
 אין סקולס און נּורסינג הָאומס, לענגאויס דעם סטעיט. 

  

האט   לאמיר זיי אויסניצן,״ —״מיר האבן די געצייג זיך צו באשיצן קעגן און באהאנדלען דעם ווירוס 
צי עס איז   —״וואקסינאציעס זענען גרינג צו באקומען און גאר ווירקזאם  גאווערנער האוקול געזאגט.

יב זענט איר בארעכטיגט  אייער ערשטע אדער צווייטע דאזע, צי אייער בּוסטער, צי א צווייטע בּוסטער או 
אויב איר האט נאכנישט באקומען אייערס, טוט דאס תיכף. אויב איר שפירט זיך קראנק,   — דערפאר 

דורך  לאזט זיך טעסט׳ען, און פרעגט ביי אייער דאקטאר איבער באהאנדלונג אויב איר טעסט פאזיטיוו.
  יין דער פאנדעמיע.״ניצן די מיטלען, וועלן מיר קענען ווייטער זיכערערהייט דורכג

  
    די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:

  

  52.46 -טויזנט   100פעלער פער  •

  39.74 - טויזנט 100טאגיגע דורכשניטליכע צאל פעלער פער -7 •

   132,139 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •

   10,251 - סך הכל פאזיטיוו  •

   7.53% - פראצענט פאזיטיוו  •

  7.17% -  טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו -7 •

  (24)+ 2,143 -פאציענט האספיטאליזאציעס  •



   426 - נײע פאציענטן אין שפיטאל  •

  ICU  - 205 +(1)פאציענטן אין  •

   (2-) 69  - מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •

   (388)+ 297,935  - סך הכל ארויסגעלאזטע פאציענטן  •

   21  - דורך העלטקעיר איינריכטונגען  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט צו  •

  -דורך העלטקעיר איינריכטונגען   HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט צו  •
55,557  

     
 פון  דעפארטמענט  פעדעראלן  דורכ׳ן ּפָאליסי באריכטונג  טעסט דער  אין ענדערונג  דער  צוליב **

  פארלעסליכע מערסט  די זענען  סיבות,  אנדערע עטליכע און (HHS) סערוויסעס מענטשן און געזונטהייט
  פראצענט נישט  — דאטא  100,000 פער פאל דער  קאמיוניטי א אויף אימפאקט וויירוס מעסטן צו ציפערן

    פאזיטיוו.
    

  זאמלט וועלכס קוואל אטעד 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
    

, וועט דער פעדעראלער דעפארטמענט פון 4אנגעהויבן מאנטאג, אפריל   וויכטיגע באמערקונג:
( מער נישט פאדערן פון טעסטינג איינריכטונגען וועלכע ניצן  HHSגעזונטהייט און מענטשן סערוויסעס )

אלס רעזולטאט, וועלן ניו יארק   אנטידזשען טעסטס צו באריכטן נעגאטיווע רעזולטאטן.-שנעלע  19-קָאוויד
 PCRבאריכטעטע -סטעיט׳ס פראצענט פאזיטיווע ציפערן אויסגערעכנט ווערן נאר מיט לאבאראטאריע

פאזיטיווע אנטידזשען טעסטס וועלן נאך אלץ באריכטעט ווערן צו ניו יארק סטעיט און דאס   רעזולטאטן.
און סיי  PCRטויזנט וועט ווייטער אריינרעכענען סיי  100באריכטן נייע פעלער און פעלער פער 

כנט ענדערונגען אין די טעסטינג  צוליב דער ענדערונג און אנדערע סיבות, אריינגערע אנטידזשען טעסטס.
פראצעדורן, איז דער מערסט פארלעסליכער ציפער צו מעסטן די ווירקונג פונ׳ם וויירוס אויף א קאמיוניטי 

   נישט די פראצענט פאזיטיוו. —דאטא  100,000דער פאל פער 
  

  CDC - 70,928סך 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

  

   38,440,174 - סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן  •

  25,410 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

  156,895 - טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

  92.4% - און העכער מיט ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע   18פראצענט ניו יארקער  •

   83.8%  -  קסינירטאון העכער װאס זענען פולשטענדיג װא  18פראצענט ניו יארקער  •

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

 -( CDCאון העכער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט )   18פראצענט ניו יארקער  •
86.9%  

( CDCוואקסין דאזע )מיט צום וויינגיסטנס איין  17ביז  12פראצענט ניו יארקער פון   •
- 83.1%  

 -( CDCװאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט )  17ביז  12פראצענט ניו יארקער פון   •
73.2%   



    82.0% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  •

  74.2% -פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט  •

( CDCון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע )פראצענט פ •
- 90.2%   

   77.0% - (CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) •

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

    פאלגענד: 
      

    ראיאן
,  2מאנטאג, מאי 

2022  

,  3דינסטאג, מאי 

2022  

,  4מיטוואך, מערץ 

2022  

Region Capital   47.77  49.09  51.83  

 New Central
York    44.07  43.53  43.53  

Lakes Finger    43.21  43.05  42.48  

Island Long    41.10  42.44  42.68  

Hudson-Mid    34.64  35.86  37.79  

Valley Mohawk   51.13  51.57  49.51  

City York New   30.63  32.19  32.82  

Country North     38.36  37.00  36.62  

Tier Southern    50.62  50.37  49.29  

 New Western
York    58.15  58.62  58.09  

איבער׳ן גאנצן  
  39.74  39.21  38.16    סטעיט

 
    

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

      

 ראיאן  
,  2מאנטאג, מאי 

2022  
,  3דינסטאג, מאי 

2022  
,  4מיטוואך, מערץ 

2022  

Capital Region   10.22%  10.31%  10.73%  

Central New York  9.85%  9.82%  10.23%  

Finger Lakes  12.93%  13.02%  13.19%  

Long Island  8.30%  8.37%  8.69%  

Mid-Hudson  6.50%  6.63%  6.98%  

Mohawk Valley   9.11%  9.12%  9.36%  

New York City  4.18%  4.44%  4.62%  

North Country   9.06%  8.56%  9.07%  

Southern Tier  9.48%  9.08%  9.16%  

Western New York  17.45%  17.48%  17.18%  



איבער׳ן גאנצן  
  7.17%  6.94%  6.79% סטעיט  

     
 פון  דעפארטמענט  פעדעראלן  דורכ׳ן ּפָאליסי באריכטונג  טעסט דער  אין ענדערונג  דער  צוליב **

  פארלעסליכע מערסט  די זענען  סיבות,  אנדערע עטליכע און (HHS) סערוויסעס מענטשן און געזונטהייט
  פראצענט נישט  — דאטא  100,000 פער פאל דער  קאמיוניטי א אויף אימפאקט וויירוס מעסטן צו ציפערן

    פאזיטיוו.
    

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

     

בארא אין ניו יארק  
 סיטי  

,  2מאנטאג, מאי 
2022  

,  3דינסטאג, מאי 
2022  

,  4מיטוואך, מערץ 
2022  

Bronx  2.73%  2.92%  3.09%  

Kings   3.64%  3.72%  3.75%  

New York  4.82%  5.32%  5.75%  

Queens  5.03%  5.41%  5.76%  

Richmond   4.28%  4.55%  4.32%  

     
 פון  דעפארטמענט  פעדעראלן  דורכ׳ן ּפָאליסי באריכטונג  טעסט דער  אין ענדערונג  דער  צוליב **

  פארלעסליכע מערסט  די זענען  סיבות,  אנדערע עטליכע און (HHS) סערוויסעס מענטשן און געזונטהייט
  פראצענט נישט  — דאטא  100,000 פער פאל דער  קאמיוניטי א אויף אימפאקט וויירוס מעסטן צו ציפערן

    פאזיטיוו.
      

ם  אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דע  19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 10,251נעכטן האבן 
 . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:  5,181,916סך הכל צו 

  

   פאזיטיוו ניי   פאזיטיוו  הכל סך   קאונטי 

Albany  62,332  238  

Allegany   9,168  21  

Broome  48,205  104  

Cattaraugus  15,928  29  

Cayuga   17,224  44  

Chautauqua  24,175  55  

Chemung   22,283  60  

Chenango   9,730  15  

Clinton  17,736  65  

Columbia  10,573  30  

Cortland  11,240  32  

Delaware  8,150  14  

Dutchess  66,111  148  

Erie  222,464  769  

Essex  5,998  19  



Franklin   9,925  23  

Fulton  13,261  27  

Genesee  14,207  26  

Greene  8,961  18  

Hamilton   909  0  

Herkimer  14,634  32  

Jefferson   21,074  54  

Lewis   6,344  9  

Livingston  12,160  42  

Madison  14,148  45  

Monroe  161,151  411  

Montgomery  12,320  20  

Nassau   419,200  906  

Niagara  50,162  131  

NYC   2,378,061  3,476  

Oneida  57,464  159  

Onondaga   120,457  266  

Ontario   21,295  67  

Orange  109,896  221  

Orleans  8,985  27  

Oswego  28,469  94  

Otsego   10,493  40  

Putnam  24,546  61  

Rensselaer  33,241  107  

Rockland  95,018  139  

Saratoga  48,915  188  

Schenectady  34,676  133  

Schoharie  5,263  13  

Schuyler   3,688  10  

Seneca   6,321  18  

Lawrence St.  22,260  26  

Steuben   20,844  81  

Suffolk  439,320  742  

Sullivan   19,003  26  

Tioga   11,511  29  

Tompkins  20,677  102  

Ulster  33,316  144  

Warren   14,433  66  

Washington  12,635  47  



Wayne  18,219  40  

Westchester   260,908  513  

Wyoming  8,585  16  

Yates  3,644  13  

 
       

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  

ת פאר  סיבו
 ארייננעמען  

פראצענט 
אריינגענומען  

וואו קָאוויד  
איז נישט  

אריינגערעכנט 
געווען אלס  
איינע פון די  
סיבות פאר  
 ארייננעמען  

Capital 
Region  176  113  64.2%  63  35.8%  

Central 
New 
York  135  82  60.7%  53  39.3%  

Finger 
Lakes  358  139  38.8%  219  61.2%  

Long 
Island  289  133  46.0%  156  54.0%  

Mid-
Hudson   198  97  49.0%  101  51.0%  

Mohawk 
Valley  54  32  59.3%  22  40.7%  

New 
York City  549  230  41.9%  319  58.1%  

North 
Country  65  32  49.2%  33  50.8%  

Southern 
Tier  121  43  35.5%  78  64.5%  

Western 
New 
York  198  109  55.1%  89  44.9%  

איבער׳ן  
גאנצן  

  52.9%  1,133  47.1%  1,010  2,143 סטעיט  

  



פראצענט פון די ווירוסען וואס פארשפרייטן זיך. פאר   95דער ָאמיקרָאן וואריאנט פארטרעט איצט איבער 
  העלט  | דאטע וועריענט  19-קָאווידוועריענט נאכשפירן, ביטע באזוכט דא: )מער אינפארמאציע איבער 

      (. ny.gov) דעפארטמענט
      

, ברענגנדיג דעם סך הכל צו  19-צוליב קָאוויד נייע טויטפעלער באריכטעט געווארן 21נעכטן זענען  
 . א געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  55,557

  

                     נייע טויטפעלער קאונטי  

Albany  1  

Bronx  1  

Cayuga   1  

Clinton  1  

Cortland  1  

Erie  3  

Kings   1  

Livingston  1  

Monroe  1  

Nassau   1  

Oneida  1  

Onondaga   1  

Putnam  1  

Queens  1  

Rensselaer  1  

Suffolk  1  

Tompkins  1  

Wayne  1  

Westchester   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 קיין אּפוינטמענט לויט די סדר פון 
רלאנגען און עלטער. אינפארמאציע איבער וועלכע פלעצער פא 12אריינקום פאר מענטשן פון 

מענטשן   .וועבזייטל אונזעריאר איז פארעפענטליכט אויף  11און  5אּפוינטמענטס פאר קינדער צווישן 
געפירטע מאסן וואקסינאציע ארט קענען דאס  -וועלכע ווילן ענדערש מאכן אן אּפוינטמענט ביי א סטעיט

. מענטשן קענען זיך אויך  VAX-4-NYS-833-1אדער דורך רופן  עפ Eligible I Amטון דורך דעם 
פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן  

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

      
יעריגע קינדער  -11 ביז  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

עלטער גרופע. עלטערן און  פַארמַאסיס וועלכע טוען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער
232-800-1-, אדער רופן  438829קָאוד צו  , טעקסטן זייער זיּפvaccines.govאויפציער קענען באזוכן 

צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז דער ּפרָאוויידער שטעלט צו די   0233

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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IL4Pzevp7%2BTOtAba3eR349GDjLIZaXN42lKXM2vbiDs%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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IL4Pzevp7%2BTOtAba3eR349GDjLIZaXN42lKXM2vbiDs%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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tph2210Mzhr1J6GcGhUfC7P02d3Y8TXT3nUQhm3pzNc%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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tph2210Mzhr1J6GcGhUfC7P02d3Y8TXT3nUQhm3pzNc%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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l4y%2FPgudmCyGQmZBI%2BcEBwaaMjtCPG3AwUoD8mXG%2FiA%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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l4y%2FPgudmCyGQmZBI%2BcEBwaaMjtCPG3AwUoD8mXG%2FiA%3D&reserved=0


וואקסינען זענען נאכנישט   19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19-בייָאוענטעק קאוויד-פייזער
      אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער.

      
פאר עלטערן און אויפציער פאר נייע אינפארמאציע, אפט געפרעגטע  וועבזייטלבאזוכט אונזער 

מיטלען ספעציעל געאייגנט פאר עלטערן און אויפציער פון דער  -פראגעס און ענטפערס, און הילפס
      עלטער גרופע.

      
זענען געװארן   2,704ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  2,798נעכטן האבן 

פולשטענדיג װאקסינירט. א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך 
 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   972,881  117  890,143  131  

Central New 
York  

650,819  58  602,620  72  

Finger Lakes  871,100  106  808,968  137  

Long Island  2,207,158  378  1,965,901  360  

Mid-Hudson  1,726,726  298  1,516,519  278  

Mohawk 
Valley  

327,608  32  305,115  36  

New York City  8,103,642  1,511  7,191,932  1,406  

North Country   307,745  41  278,652  45  

Southern Tier  444,082  137  406,972  80  

Western New 
York  

962,363  120  886,426  159  

איבער׳ן גאנצן 
 סטעיט 

16,574,124  2,798  14,853,248  2,704  

          

       בּוסטער / צוגעגעבענע איינשפריצן  

 ראיאן  
 אלעס צוזאמען  

 סך הכל  

געשטיגן אין לויף  
  24פון די לעצטע 

 שעה  
געשטיגן אין די  

   טעג  7פארלאפענע  

Capital Region   526,795  1,491  10,723    

Central New 
York  

357,981  1,095  6,762  
  

Finger Lakes  553,136  1,803  10,492    

Long Island  1,265,046  2,762  17,876    

Mid-Hudson  981,629  2,528  15,234    

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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OHDtRDTJ0EjDHJIgmEMUNSjAsE%2BAyDMeNUenyRPZro0%3D&reserved=0


Mohawk 
Valley  

185,025  565  3,079  
  

New York City  3,262,149  7,168  40,387    

North Country   167,326  677  3,503    

Southern Tier  248,699  731  4,797    

Western New 
York  

590,632  1,732  10,147  
  

איבער׳ן גאנצן 
 סטעיט 

8,138,418  20,552  123,000  
  

  
פדעיט׳ען ניו יארקער איבער דער  איז פאראן צו א 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

רד ווערט טעגליך דערפרישט צו געבן די מערסט  שעה; די וואקסין אדמיניסטראציע דאטע אויפ׳ן דעשבָאו
- 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 -אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראל 

    דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.
  

, העלטקעיר ארבעטסקראפט רעדוקציע צוליב  2022, 27אנגעהויבן מיטוואך, אפריל באמערקונג: 
ז סטאביל און  וואקסינאציע סטאטוס וועט מער נישט באריכטעט ווערן וועכנטליך וויבאלד די דאטא אי

פרעסע אויסגאבע ״גאווערנער האוקול גיבט אפדעיטס   4/20/22בלייבט אומגעענדערט. ביטע זעט דעם  
״ פאר דער לעצטער איבערזיכט. 19-פאר ניו יארקער איבער סטעיט׳ס פארשריטן אין באקעמפן קאוויד

   .press@health.ny.govפאר די לעצטע דאטא, ביטע פארבינדט אייך מיט 
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