
 
 גאווערנער קעטי האקול   6/17/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

   
- גאווערנער ערמוטיגט ניו יארקער צו פארזעצן צו נוצן די כלים צו באשיצן פון און באהאנדלען קאוויד 

  : וואקסינען, בּוסטערס, טעסטינג און באהאנדלונג19
  

  טויטפעלער באריכטעט איבערן סטעיט נעכטן 13
  

  
זענען אפגעשטעלט   CDCדי באמערקונג: ָאּפדעיטס צו די אנגעזאמלטע טויטפעלער ציפערן פיילס פון 

פארבעסערט איר סיסטעם. באריכטונג   CDC, אין די צייט וואס די 2022, 6געווארן אנגעהויבן פון יוני  
סיי וועלכע פראגן איבער דעם זאלן געמאכט ווערן .  2022, 21איז ערווארטעט זיך צוריק אנצוהויבן יוני 

. דורכאויס די צייט וועלן די סך הכל טויטפעלער און נייע טעגליכע טויטפעלער וועלכע  CDCדירעקט צו די 
  פארזעצן ווי געווענטליך. HERDSווערן באריכטעט דורך 

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט איבערגעגעבן פאר ניו יארקער די לעצטע נייעס איבער די סטעיט'ס 

  .19-פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
  

און  19-"ניו יארקער זאלן פארזעצן צו נוצן די רעסארסן וואס שטייען אונז צום האנד צו באקעמפן קאוויד
"דאס רעכנט אריין   האט גאווערנער האקול געזאגט.האלטן איינער דעם אנדערן זיכער און געזונט", 

מקומען מיט פאמיליע בלייבן צייטליך מיט וואקסינאציע דאזעס און זיך טעסטן בעפארן רייזן, זיך צוזא
גיבט ארויס אן עמטליכע רעקאמענדאציע איבער קאוויד  CDCנאך די  אדער ווען איר פילט זיך נישט גוט.

וואקסינען פאר קינדער אונטער פינף, ערמוטיג איך עלטערן און גַארדיענס צו רעדן מיט זייער קינדער'ס  
  אקסינירט ווערן."דאקטוירים איבערן ברענגען זייערע קליינע קינדער צו וו

    
   די היינטיגע ציפערן ווערן אונטן איבערגעגעבן אין קורצן:

   

  26.49 - 100,000פעלער פער  •

  24.98 - 100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7 •

  93,066 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  5,176 -  סך הכל פאזיטיוו  •

  5.12% -  פראצענט פאזיטיוו  •

  5.48% -  טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו -7 •

  (-42)  1,842 - פאציענטן האספיטאליזירט •

  313 -  נײע פאציענטן אין שפיטאל •

  ICU  - 211 (0)פאציענטן אין  •



  (-3) 76  - מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •

  +(345) 312,587 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

  13  -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

  56,375 - 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 ערציפ 100,000 פער פעלער  די איז   קאמיוניטי א אין ווירוס דעם פון פארשפרייטקייט די

  פאזיטיוו. פראצענט 
   

Data 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, HHSסעס )געזונטהייט און מענטשן סערווי
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   100ון פעלער פער טעגליכע פעלער א

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 - 71,670סך 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

  

  39,187,184 -  געגעבן סך הכל װאקסין דאזעס  •

  16,212 - שעה   24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  103,990 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  -  יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון   •
92.7%  

  -  יאר אלט און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון   •
84.2%  

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

  - (CDCיאר און העכער וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער פון   •
87.7%  



  - (CDCיאר מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן  •
80.4%  

  - (CDCינירט )יאר וואס זענען פולשטענדיג וואקס 17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן  •
73.9%  

   82.3% -  פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •

  74.6% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט •

  90.9% - (CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •

   77.6% - (CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) •

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

    

   ראיאן
  ,14 יוני  דינסטאג,

2022  
  ,15 יוני  מיטוואך,

2022  
  , 16 יוני דאנערשטאג,
2022  

Capital 
Region  16.35  15.45  14.66  

Central New 
York  10.32  10.21  10.08  

Finger Lakes  10.17  9.95  9.58  

Long Island  31.16  30.82  30.62  

Mid-Hudson  25.26  25.61  25.13  

Mohawk 
Valley  11.75  11.66  11.27  

New York City  33.53  33.17  32.96  

North Country  14.63  13.67  12.58  

Southern Tier  12.12  11.76  10.61  

Western New 
York  11.09  10.22  9.68  

אין די גאנצע 
  24.98  25.34  25.66   סטעיט

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

   פאלגנד**: ווי איז  טעג דריי לעצטע די איבער
    

  ראיאן
  ,14 יוני  דינסטאג,

2022  
  ,15 יוני  מיטוואך,

2022  
  , 16 יוני דאנערשטאג,
2022  

Capital Region  6.87%  6.79%  6.62%  

Central New 
York  3.99%  3.95%  3.97%  

Finger Lakes  5.01%  4.77%  4.88%  

Long Island  7.42%  7.51%  7.54%  

Mid-Hudson  5.29%  6.00%  5.99%  

Mohawk Valley  4.37%  4.74%  4.70%  

New York City  5.03%  5.07%  5.10%  



North Country  5.24%  5.23%  5.09%  

Southern Tier  4.12%  3.96%  3.68%  

Western New 
York  6.54%  6.12%  5.98%  

 גאנצע  די  אין 
  5.48%  5.47%  5.38%  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   

  ,14 יוני  דינסטאג,
2022  

  ,15 יוני  מיטוואך,
2022  

  , 16 יוני דאנערשטאג,
2022  

Bronx  3.85%  3.81%  3.89%  

Kings  4.58%  4.89%  4.88%  

New York  5.39%  5.38%  5.43%  

Queens  5.82%  5.63%  5.70%  

Richmond  6.02%  5.67%  5.65%  

    
 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 5,176נעכטן האבן 
    . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:5,502,291הכל פעלער צו 

  

  נײע פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany  66,938  53  

Allegany  9,563  5  

Broome  50,784  20  

Cattaraugus  16,762  4  

Cayuga  17,750  7  

Chautauqua  25,718  7  

Chemung  23,310  3  

Chenango  10,227  2  

Clinton  18,997  17  

Columbia  11,415  12  

Cortland  11,633  2  



Delaware  8,688  1  

Dutchess  70,391  61  

Erie  236,279  85  

Essex  6,469  5  

Franklin  10,422  6  

Fulton  13,985  10  

Genesee  14,826  4  

Greene  9,448  12  

Hamilton  943  1  

Herkimer  15,275  0  

Jefferson  22,335  8  

Lewis  6,579  1  

Livingston  12,693  2  

Madison  14,694  4  

Monroe  169,142  81  

Montgomery  12,985  6  

Nassau  449,276  525  

Niagara  53,024  19  

NYC  2,528,301  2,925  

Oneida  60,186  26  

Onondaga  124,698  64  

Ontario  22,323  12  

Orange  115,982  80  

Orleans  9,390  0  

Oswego  29,539  18  

Otsego  11,244  3  

Putnam  26,184  26  

Rensselaer  35,709  18  

Rockland  100,010  78  

Saratoga  52,553  35  

Schenectady  37,403  15  

Schoharie  5,547  4  

Schuyler  3,858  1  

Seneca  6,570  5  

St. Lawrence  23,084  14  

Steuben  22,022  9  

Suffolk  466,940  480  

Sullivan  20,214  12  

Tioga  12,119  2  

Tompkins  22,409  14  



Ulster  35,604  34  

Warren  15,664  14  

Washington  13,530  9  

Wayne  19,014  5  

Westchester  278,849  302  

Wyoming  8,971  3  

Yates  3,823  5  

  
  פאזיטיוו געטעסט  האבן מענטשן האספיטאליזירטע וויפיל ווייזן און נעכטן פון ציפערן די זענען פאלגנד

 וויפיל און קאמפליקאציעס 19-/קאוויד19-קאוויד צוליב געווארן האספיטאליזירט  זענען און 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  115  62  53.9%  53  46.1%  

Central 
New 
York  42  22  52.4%  20  47.6%  

Finger 
Lakes  205  56  27.3%  149  72.7%  

Long 
Island  344  145  42.2%  199  57.8%  

Mid-
Hudson  204  86  42.2%  118  57.8%  

Mohawk 
Valley  25  14  56.0%  11  44.0%  

New 
York City  742  287  38.7%  455  61.3%  

North 
Country  26  14  53.8%  12  46.2%  

Southern 
Tier  48  17  35.4%  31  64.6%  

Western 
New 
York  91  35  38.5%  56  61.5%  



  די  אין 
 גאנצע
  59.9%  1,104  40.1%  738  1,842  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: 
   .(ny.gov)  דעּפארטמענט העלט | ציפערן

    
באריכטעט געווארן, ברענגענדיג דעם סך הכל צו   19-נייע טויטפעלער צוליב קאוויד 13נעכטן זענען  

   . א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃ 56,375
  

           טױטפעלער נײע  קאונטי 

Albany  1  

Cattaraugus  1  

Kings  1  

Monroe  1  

Nassau  1  

New York  1  

Otsego  1  

Queens  3  

Richmond  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 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 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 מאכן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען זענען דא צו באקומען, אדער באזוכן

   אינפארמאציע איבער װאקסין אפױנטמענטס אין זייער געגנט.
    

יאר אלט ווערן געעצה'ט    11ביז  5ניו יארקער וועלכע ווילן מאכן וואקסין אפוינטמענטס פאר קינדער פון 
נדער אדער פאמיליע דאקטאר, מיט קאונטי העלט דעּפארטמענטס,  זיך צו פארבינדן מיט זייער קינד'ס קי 

(, 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  

 882943, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו vaccines.govקענען באזוכן  עלטער. עלטערן און גַארדיענס
צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז די  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  וועבזייטלאזוכט אונזער ב

פראגן און ענטפערס און מיט נאך מיטלען ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גַארדיענס פון 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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938354908575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FSemwmgsp1BTPxLtbGWHmfVtYDyqMh9VwkLs%2FbuvzLw%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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938354908575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FSemwmgsp1BTPxLtbGWHmfVtYDyqMh9VwkLs%2FbuvzLw%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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938354908575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FSemwmgsp1BTPxLtbGWHmfVtYDyqMh9VwkLs%2FbuvzLw%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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938354908575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9l1leKJVuprKOJpbPtp5q5ySleeMbBV832KKgucZR%2BA%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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938355064889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nse2o4kKeWLRLjN0O96nTOaFyOdjRVCOs%2FqWMSZoce4%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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938355064889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NMa2gWTnVUTSttwb1sxDHX2R1j2WJBG6%2F3P20sbcqXE%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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938355064889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NMa2gWTnVUTSttwb1sxDHX2R1j2WJBG6%2F3P20sbcqXE%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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938355064889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZRFb8ghYRhXn3QtxYeq%2FpPgS%2FHjQ3dhgILCuF%2BcWvPE%3D&reserved=0


    
זענען געװארן   2,406ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  2,549נעכטן האבן 

פולשטענדיג װאקסינירט. די צאל ניו יארקער װעלכע זענען װאקסינירט געװארן אויסגערעכנט לױט די  
  ראיאן איז װי פאלגנד׃

       

  ציפערן  וואקסינאציע   ראיאנישע
            ּפרָאוויידער פון  לאקאציע לויט

                        

  
  אײן כאטש מיט  מענטשן

  דאזע װאקסין
 װאקסינירטע   פולשטנדיק

      מענטשן
                        

  ראיאן
 אלעס צוזאמען 

  סך הכל

װאוקס אין  
די לעצטע  

  שעה 24
 אלעס צוזאמען 

  סך הכל

װאוקס אין  
די לעצטע  

      שעה 24

                        

Capital 
Region  

972,443  91  893,095  96  
    

                        

Central New 
York  

651,963  46  605,073  55  
    

                        

Finger Lakes  873,804  94  812,912  102                              

Long Island  2,215,372  332  1,978,640  293                              

Mid-Hudson  1,732,322  354  1,527,264  313                              

Mohawk 
Valley  

328,360  37  306,459  43  
    

                        

New York 
City  

8,155,117  1,344  7,238,950  1,260  
    

                        

North Country  308,540  58  279,901  34                              

Southern Tier  448,400  86  410,332  100                              

Western New 
York  

965,645  107  891,054  110  
    

                        

  גאנצע  די אין
  סטעיט

16,651,966  2,549  14,943,680  2,406  
    

                        

                                      

                                    שַאטס בּוסטער/נאך 

  ראיאן
 אלעס צוזאמען 

  סך הכל

װאוקס אין  
די לעצטע  

  שעה 24
װאוקס אין די 

        טעג 7 לעצטע

                        

Capital 
Region  

566,801  708  4,693  
      

                        

Central New 
York  

380,637  372  2,393  
      

                        

Finger Lakes  592,643  788  5,031                                

Long Island  1,355,098  1,608  11,609                                

Mid-Hudson  1,060,324  1,482  10,719                                

Mohawk 
Valley  

197,668  233  1,549  
      

                        



New York 
City  

3,489,383  4,605  27,877  
      

                        

North Country  179,042  183  1,194                                

Southern Tier  268,345  294  2,465                                

Western New 
York  

631,038  829  4,953  
      

                        

  גאנצע  די אין
  סטעיט

8,720,979  11,102  72,483                                

  
ווערט פארעפענטליכט כדי צו אינפארמירן ניו יארקער   עשבאורדד נאכפאלגונג  וואקסין  19-קאווידדי 

די ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט פאדערט אז וואקסין.  19-איבער די פארטיילונג פון דעם קאוויד
וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע אין פארלויף פון   19-וואקסינאציע פלעצער זאלן באריכטן אלע קאוויד

שעה; די דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די לעצטע וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע   24
באריכטעטע  -מיאונגען. ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלטוועגן די סטעיט'ס וואקסינאציע בא

באריכטעטע אינפארמאציע,  -זענען עטוואס אנדערש פון פעדעראלע  CIRאון  NYSIISאינפארמאציע פון 
אדמיניסטרירטע דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ציפערן  - וועלכע רעכנט אריין פעדעראל

   וועלער זענען אריינגערעכנט אין די אויבערשטע פארפענטליכונג.פון ביידע אינפארמאציע ק
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