
 
 גאווערנער קעטי האוקול    6/21/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  אין פארשריטן סטעיט׳ס די איבער יארקער ניו פאר באריכט  פרישע א גיבט האוקול גאווערנער
   19-קָאוויד  באקעמפן

       
גאווערנער האוקול מוטיגט ניו יארקער ווייטער צו ניצן די מיטלען זיך צו באשיצן קעגן און  

 ג  : וואקסינען, בּוסטערס, טעסט׳ען און באהאנדלונ19-באהאנדלען קָאוויד 
  

   17טויטפעלער איבער׳ן סטעיט באריכטעט אום פרייטאג, יוני  22
   

   
׳ס סך הכל טויטפעלער דאטא פיילס זענען צייטווייליג אפגעשטעלט  CDCבאמערקונג: ָאּפדעיטס צו די 

פירט אויס ָאּפגרעידס אויף איר סיסטעם. באריכטונג  CDC, בשעת דער 2022, 6געווארן אנגעהויבן יוני 
. סיי וועלכע פראגעס איבער דעם זאלן געשיקט  2022, 21איז ערווארטעט ווייטער פארצוזעצן אום יוני 

. אין לויף פון די צייט, וועלן סך הכל טויטפעלער און נייע טעגליכע טויטפעלער באריכטעט  CDCווערן צום 
 פארזעצן ווי געווענליך.   HERDSדורך 

  
דאטא פארזאמלונג פון העלטקעיר אנטשטאלטן איז נישט איצט   HERDSוויכטיגע באמערקונג: 

עצן היינט און די שפיטאל / טויטפאל דאטא  וואך און הָאלידעיס. די סורוועי וועט פארז -געפאדערט אין סוף
וועלן זיין ארויסגעשטעלט אין דעם מארגנדיגן באריכט. די ציפערן אונטן מיט א שטערן זענען באריכטעט  

 . 17געווארן אום פרייטאג, יוני 
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס פארשריטן  
 .  19-ין באקעמפן קאווידא
   

״עס איז וויכטיג מיר זאלן ווייטער בלייבן וואכזאם און אויסניצן די מיטלען וואס מיר האבן צו דער האנט צו  
״אויב האט  האט גאווערנער האוקול געזאגט.האלטן זיך און אונזערע באליבטע אפגעהיטן און געזונט,״ 

׳בוסט׳עט ווען בארעכטיגט. מאכט זיכער זיך צו לאזן טעסט׳ען  איר עס נאכנישט, ווערט וואקסינירט און גע 
אויב איר שפירט סימפטאמען, און בלייבט אינדערהיים אויב איר שפירט זיך נישט גוט. אויב איר טעסט  

 פאזיטיוו, רעדט זיך דורך מיט אייער דאקטאר איבער פאסיגע באהאנדלונגען.״ 
  

      אין קורצן: די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן
     

   18.93 -טויזנט  100פעלער פער  •

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

   49,901 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •

   3,700 -סך הכל פאזיטיוו  •

 ** 7.06% -פראצענט פאזיטיוו  •



   **5.18%  - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •

   ( 0-)  1,842 -פאציענט האספיטאליזאציעס  •

   *316 -נײע פאציענטן אין שפיטאל  •

   ICU - 211  (-0)פאציענטן אין  •

 (  5-)  71 -  מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

 (*  291)+  312,878 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

   *22  -דורך העלטקעיר איינריכטונגען  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט צו  •

  -דורך העלטקעיר איינריכטונגען  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט צו  •
56,397  * 

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

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

      פאזיטיוו.
       

 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
       

, וועט דער פעדעראלער דעפארטמענט פון  4מאנטאג, אפריל אנגעהויבן  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 -יטיווע ציפערן אויסגערעכנט ווערן נאר מיט לאבאראטאריע סטעיט׳ס פראצענט פאז

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 

צוליב דער ענדערונג און אנדערע סיבות, אריינגערעכנט ענדערונגען אין די טעסטינג   סטס.אנטידזשען טע 
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 - 71,670ריכטעט צו און געזאמלט דורך די סך הכל טויטפעלער בא •

           
  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

    

   39,228,003 -סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן   •

   8,579  -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

   89,075 -טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •

   92.7% -און העכער מיט ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער  •

   84.2% - ינירטאון העכער װאס זענען פולשטענדיג װאקס 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  •
87.7%      

(  CDCדאזע )מיט צום וויינגיסטנס איין וואקסין  17ביז  12פראצענט ניו יארקער פון  •
- 84.0%      

  -( CDCװאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) 17ביז  12פראצענט ניו יארקער פון  •
73.9%      

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

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

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

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

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

     פאלגענד:
           

      ראיאן
,  18שבת, יוני 
2022   

,  19זונטאג, יוני 
2022   

,  20מאנטאג, יוני 
2022   

Region Capital    14.62   14.40   14.39   

 New Central
York   

9.71   9.51   9.80   

Lakes Finger    8.85   8.72   8.70   

Island Long    31.04   31.07   30.84   

Hudson-Mid    24.37   24.49   23.87   

Valley Mohawk    12.16   12.45   11.13   

City York New    32.64   32.42   32.47   

Country North    11.46   11.22   11.39   

Tier Southern    11.04   10.99   10.74   

 New Western
York   

9.43   9.13   8.71   

איבער׳ן גאנצן  
   סטעיט

24.75   24.62   24.48   

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

         פאלגענד**: ווי איז טעג דריי  לעצטע 
           

   2022, 20מאנטאג, יוני    2022, 19זונטאג, יוני    2022, 18שבת, יוני     ראיאן

Region Capital   6.40%  6.27%  6.23%  

York New Central   3.91%  3.85%  4.02%  

Lakes Finger   4.64%  4.57%  4.60%  

Island Long   7.59%  7.78%  7.80%  



Hudson-Mid   5.36%  5.35%  5.38%  

Valley Mohawk   4.73%  4.78%  4.70%  

City York New  4.63%  4.73%  4.73%  

Country North   4.91%  4.98%  5.15%  

Tier Southern   3.79%  3.79%  4.00%  

York New Western   6.00%  5.61%  5.62%  

  5.18%  5.16%  5.10%   סטעיט גאנצן  איבער׳ן

        
  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
         

   2022, 20מאנטאג, יוני    2022, 19זונטאג, יוני    2022, 18שבת, יוני     בארא אין ניו יארק סיטי

Bronx   3.80%  3.74%  3.85%  

Kings  3.93%  4.04%  3.87%  

York New  5.41%  5.52%  5.64%  

Queens   5.37%  5.54%  5.71%  

Richmond   5.23%  5.31%  5.33%  

         
  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.
           

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם   19-׳טעסט פאזיטיוו פאר קאווידניו יארקער גע  3,700נעכטן האבן 
     . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:5,519,413סך הכל צו 

    

    ניי פאזיטיוו    סך הכל פאזיטיוו     קאונטי

Albany  67,094   27   

Allegany  9,576   1  

Broome   50,836   14   

Cattaraugus   16,790   8  

Cayuga   17,780   9  

Chautauqua   25,752   9  

Chemung   23,333   4  

Chenango   10,237   3  

Clinton  19,046   7  

Columbia   11,446   13   



Cortland   11,645   2  

Delaware   8,714   1  

Dutchess   70,572   29   

Erie  236,581   74   

Essex  6,478   -  

Franklin   10,437   1  

Fulton   14,021   5  

Genesee   14,842   6  

Greene   9,469   8  

Hamilton   946   2  

Herkimer   15,305   6  

Jefferson   22,381   17   

Lewis  6,583   1  

Livingston   12,710   5  

Madison   14,715   6  

Monroe   169,333   36   

Montgomery   13,003   1  

Nassau   450,992   349   

Niagara   53,071   10   

NYC  2,538,268   2,217   

Oneida   60,275   13   

Onondaga   124,868   49   

Ontario   22,371   11   

Orange   116,251   35   

Orleans   9,395   1  

Oswego   29,563   4  

Otsego   11,260   4  

Putnam   26,263   18   

Rensselaer   35,810   13   

Rockland   100,249   63   

Saratoga   52,679   26   

Schenectady   37,472   14   

Schoharie   5,561   4  

Schuyler   3,865   1  

Seneca   6,577   1  

Lawrence St.   23,126   9  

Steuben   22,047   5  

Suffolk  468,361   260   

Sullivan  20,256   6  

Tioga   12,138   3  



Tompkins   22,477   13   

Ulster   35,693   21   

Warren   15,702   6  

Washington   13,545   6  

Wayne   19,042   5  

Westchester   279,795   233   

Wyoming   8,985   4  

Yates  3,831   1  

   
וועלכס ווייזט וויפיל האספיטאליזירטע פערזאנען האבן   17אונטן איז דאטא באריכטעט פון פרייטאג, יוני 

 19-אדער קָאוויד 19-און זענען אריינגעפירט געווארן פאר קָאוויד 19-גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קָאוויד
 צושטאנדן:   19-קָאוויד-קאמפליקאציעס און וויפיל זענען אריינגענומען געווארן פאר נישט 

    

   ראיאן

  19-קָאוויד 
 איצט פאציענטן

   האספיטאליזירט

  פראצענט
 אריינגענומען

  קָאוויד  צוליב
  אדער

  קאמפליקאציעס
  קָאוויד  פון

  פראצענט
 אריינגענומען

  קָאוויד  צוליב
  אדער

  קאמפליקאציעס
  קָאוויד  פון

  פראצענט
  וואו אריינגענומען

  נישט איז קָאוויד 
 אריינגערעכנט

  איינע אלס  ועןגעו
  פאר סיבות די פון

  ארייננעמען

  פראצענט
  וואו אריינגענומען

  נישט איז קָאוויד 
 אריינגערעכנט

  איינע אלס  געווען
  פאר סיבות די פון

  ארייננעמען

 Capital
Region   

106   63   59.4%  43   40.6%  

 Central
 New

York  
44   21   47.7%  23   52.3%  

 Finger
Lakes   

204   55   27.0%  149   73.0%  

 Long
Island   

347   144   41.5%  203   58.5%  

-Mid
Hudson   

187   79   42.2%  108   57.8%  

 Mohawk
Valley  

26   13   50.0%  13   50.0%  

 New
City York  

770   290   37.7%  480   62.3%  

 North
Country   

35   19   54.3%  16   45.7%  

 Southern
Tier   

45   19   42.2%  26   57.8%  

 Western
 New

York  
78   35   44.9%  43   55.1%  



  איבער׳ן
  גאנצן
  סטעיט

1,842   738   40.1%  1,104   59.9%  

    
     

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

          .(ny.gov) דעפארטמענט 
           

, ברענגנדיג  19-סך הכל נייע טויטפעלער באריכטעט צוליב קָאוויד 22, זענען געווען 17אום פרייטאג, יוני 
    . א געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 56,397דעם סך הכל צו 

    

  טויטפעלער נייע  קאונטי

Bronx   2  

Cayuga   1  

Chenango   1  

Erie  2  

Kings  4  

Monroe   2  

Nassau   2  

York New  1  

Niagara   1  

Queens   2  

Schenectady   1  

Suffolk  2  

Washington   1  

   22   צוזאמען אלעס

   
   

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 אונזער יאר 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  833VAX-4-NYS--1אדער דורך רופן  עפ Eligible I Amטון דורך דעם  

פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן  
פאר  vaccines.govאפוינטמענטס דארט וואו עס זענען דא צו באקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי 

         מער אינפארמאציע איבער וואקסין אפוינטמענטס אין זייער געגנט.
           

יעריגע קינדער -11ביז  5ניו יארקער וועלכע 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
רן און  פַארמַאסיס וועלכע טוען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע. עלטע 

232-800-1-, אדער רופן 438829, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו vaccines.govאויפציער קענען באזוכן 
ו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז דער ּפרָאוויידער שטעלט צו די  צ 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%7C6e2106d3a8434c43d90d08da53abc506%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914294501580555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t3WXnbi%2Bk3CCikWRYc1%2FLQtE9M%2F0XEz3K4ke%2FAXG4fs%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%7C6e2106d3a8434c43d90d08da53abc506%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914294501580555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t3WXnbi%2Bk3CCikWRYc1%2FLQtE9M%2F0XEz3K4ke%2FAXG4fs%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%7C6e2106d3a8434c43d90d08da53abc506%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914294501580555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WYls4%2BAzXaxcWCOskAjcWaKPrFS671neo9EC2%2BSWeGc%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%7C6e2106d3a8434c43d90d08da53abc506%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914294501580555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WYls4%2BAzXaxcWCOskAjcWaKPrFS671neo9EC2%2BSWeGc%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%7C6e2106d3a8434c43d90d08da53abc506%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914294501580555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W%2FwkjiA2W%2BMapUYLuYWr%2FrNtRe5E7Q6luz8LyQD5hX8%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%7C6e2106d3a8434c43d90d08da53abc506%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914294501580555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W%2FwkjiA2W%2BMapUYLuYWr%2FrNtRe5E7Q6luz8LyQD5hX8%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   1,120דאזע, און ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין  1,424נעכטן האבן 

פולשטענדיג װאקסינירט. א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך  
      וואקסינירט איז ווי פאלגענד:

   

  לויט׳ן  דאטע וואקסינאציע ראיאנישע
                  לאקאציע ּפראוויידער

  
  װאקסין אײן כאטש מיט מענטשן

  דאזע
  פולשטענדיג זענען וועלכע מענטשן

        וואקסינירט

   ראיאן
 אלעס צוזאמען  

 סך הכל  
געשטיגן אין די  

 שעה   24לעצטע 
 אלעס צוזאמען  

 סך הכל  
געשטיגן אין די  

       שעה   24לעצטע 

Region Capital   972,658   56   893,313   35         

York New Central   652,079   41   605,215   32         

Lakes Finger   874,015   44   813,132   55         

Island Long   2,216,292   268   1,979,477   211         

Hudson-Mid   1,732,994   203   1,527,856   159         

Valley Mohawk   328,425   13   306,545   18         

City York New  8,158,471   686   7,242,214   542         

Country North   308,601   13   279,963   11         

Tier Southern   448,539   32   410,412   15         

 New Western
York  

965,888   68   891,311   42   
      

         1,120   14,949,438   1,424   16,657,962   סטעיט  גאנצן איבער׳ן

                     

                  איינשפריצן צוגעגעבענע / בּוסטער

   ראיאן
 אלעס צוזאמען  

 סך הכל  
געשטיגן אין די  

 שעה   24לעצטע 
געשטיגן אין די  

          טעג  7לעצטע 

Region Capital   568,479   374   3,871            

York New Central   381,583   216   2,001            

Lakes Finger   594,325   444   4,007            

Island Long   1,359,458   983   9,010            

Hudson-Mid   1,064,678   1,137   8,968            

Valley Mohawk   198,238   97   1,227            

City York New  3,501,913   2,072   25,877            

Country North   179,398   106   908            

Tier Southern   269,204   189   1,869            

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%7C6e2106d3a8434c43d90d08da53abc506%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914294501580555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZggkwqzvugTKpEQJ6s%2BUh6KGvAQQgAgZDi%2BRthUAkH8%3D&reserved=0


 New Western
York  

632,621   318   3,707   
         

            61,445   5,936   8,749,897   סטעיט  גאנצן איבער׳ן

                     

   
איז פאראן צו אפדעיט׳ען ניו יארקער איבער דער   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

טע אויפ׳ן דעשבָאורד ווערט טעגליך דערפרישט צו געבן די מערסט  שעה; די וואקסין אדמיניסטראציע דא 
-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  -נט אריין פעדעראלאינפארמאציע, וועלכע רעכ

      דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.
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