
 
 גאווערנער קעטי האוקול    6/22/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

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

 : וואקסינען, בּוסטערס, טעסט׳ען און באהאנדלונג 19-קָאוויד 
   

   6/21ביז  6/18טויטפעלער איבער׳ן סטעיט באריכטעט פון  43
   

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

, 22פירט אויס ָאּפגרעידס אויף איר סיסטעם. ביז יוני  CDC, בשעת דער 2022, 6געווארן זינט יוני 
סיי וועלכע פראגעס איבער דעם זאלן געשיקט   באריכטונג נאכנישט פארגעזעצט. CDC, האט 2022

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

   
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס פארשריטן  

 .  19-אין באקעמפן קאוויד
  

״אזוי ווי מיר טוען ווייטער האלטן אן אויג אויף די ציפערן, לאמיר ווייטער ניצן די מיטלען וועלכע  
האט גאווערנער האוקול  ציען זיכערערהייט דורך דער פאנדעמיע,״ -ערמעגליכן אונז זיך פאראויס

טער דאזעס. אויב  דעיט אויף אייער וואקסין און בּוס-טּו-. ״ביטע מאכט זיכער אז איר זענט ָאּפגעזאגט
איר זענט א טאטע אדער מאמע אדער אן אויפפאסער פאר א קינד אונטער פינף, רעדט זיך דורך מיט  
אייער קינדער דאקטער איבער וואקסינאציע אויסוואלן. דער וואקסין איז דער בעסטער באשיצונג וואס 

   באקומען לענגאויס דעם סטעיט.״עס איז ווירקזאם, זיכער, און גרינג צו  — 19-מיר האבן קעגן קָאוויד

   

דאטא פארזאמלט פון געזונטהייט   HERDSוויכטיגע באמערקונג: צוליב די הָאלידעי, איז די 
. דאטא פון יענע טעג  6/21/2022ביז  6/18/2022איינריכטונגען צייטווייליג אפגעשטעלט געווארן פון 

זענען אריינגעגעבן געווארן אין דינסטאג׳ס באריכט. וואו אנגעמערקט, ווערן אריינגערעכנט אין די סך הכל  
אלס רעזולטאט קען געוויסע   .6/21/2022ביז   6/18/2022צאלן די פיר טעג פארזאמלטע דאטא פון 

 גאנגען און ווערן אנגעצייכנט אונטן מיט א שטערן.  -דאטא אויסזען העכער ווי די לעצטערע ריכטונג

  
      די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:

     

   21.55 -טויזנט  100פעלער פער  •
   24.70 - טויזנט 100טאגיגע דורכשניטליכע צאל פעלער פער -7 •
   91,382 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •



   4,211 -סך הכל פאזיטיוו  •
 ** 3.86% -פראצענט פאזיטיוו  •
 **  4.95%  - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •
 (  32-)  1,810 -פאציענט האספיטאליזאציעס  •
 *  922 -נײע פאציענטן אין שפיטאל  •
 ICU - 206  (-5  )פאציענטן אין  •
 (  15)+ 86 -  מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •
 *  313,678 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •
 * 43  - דורך העלטקעיר איינריכטונגען HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט צו  •
 *  56,442 -עיר איינריכטונגען דורך העלטק HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט צו  •

     
  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 דאטע  DOH NYS א איז סיסטעם  דאטע  אפרוף עלעקטראנישע   געזונטהייט  דער 
  הָאומס, נּורסינג שפיטעלער, דורך  בלויז באריכטעט  ווי  דאטע  טויטפאל טעגליכע   שטעלטע פעסטגע  איין
       איינריכטונגען. אויפפאסונג ערוואקסענע  און
       

, וועט דער פעדעראלער דעפארטמענט פון  4אנגעהויבן מאנטאג, אפריל  וויכטיגע באמערקונג:
ישט פאדערן פון טעסטינג איינריכטונגען וועלכע ניצן  ( מער נHHSגעזונטהייט 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 

ען טעסטס וועלן נאך אלץ באריכטעט ווערן צו ניו יארק סטעיט און דאס פאזיטיווע אנטידזש 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   אנטידזשען טעסטס.
ז דער מערסט פארלעסליכער ציפער צו מעסטן די ווירקונג פונ׳ם וויירוס אויף א קאמיוניטי  פראצעדורן, אי
      נישט די פראצענט פאזיטיוו. —דאטא  100,000דער פאל פער 

    

   CDC - 71,670סך 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

    

   39,241,470 -סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן   •
   13,467  -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •
   87,793 -טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן אין די לעצטע  •
   92.8% -און העכער מיט ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  18פראצענט ניו יארקער  •
   84.2% - און העכער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער  •



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

  -( CDCאון העכער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער  •
87.7%      

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

      73.9% -( CDCװאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) 17ביז  12פראצענט ניו יארקער פון  •
      82.3% -פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע  •
      74.6% -פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט  •
      90.9% -( CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע ) •
      77.6% - (CDCנען פולשטענדיג װאקסינירט )פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זע •

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

     פאלגענד:
           

      ראיאן
,  19זונטאג, יוני 

2022   
,  20מאנטאג, יוני 

2022   
,  21דינסטאג, יוני 

2022   

Region Capital    14.40   14.39   13.94   

 New Central
York   9.51   9.80   9.71   

Lakes Finger    8.72   8.70   7.93   

Island Long    31.07   30.84   30.40   

Hudson-Mid    24.49   23.87   22.94   

Valley Mohawk    12.45   11.13   11.16   

City York New    32.42   32.47   31.37   

Country North    11.22   11.39   10.67   

Tier Southern    10.99   10.74   10.22   

 New Western
York   9.13   8.71   8.41   

איבער׳ן גאנצן  
   23.70   24.48   24.62   סטעיט

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

         פאלגענד**: ווי איז טעג דריי  לעצטע 
           

 ראיאן  
,  19זונטאג, יוני 

2022   
,  20מאנטאג, יוני 

2022   
,  21דינסטאג, יוני 

2022   

Capital Region   6.27%  6.23%  6.20%  

Central New York   3.85%  4.02%  4.15%  

Finger Lakes   4.57%  4.60%  4.38%  

Long Island   7.78%  7.80%  7.81%  

Mid-Hudson   5.35%  5.38%  5.29%  



Mohawk Valley   4.78%  4.70%  4.80%  

New York City  4.73%  4.73%  4.41%  

North Country   4.98%  5.15%  4.93%  

Southern Tier   3.79%  4.00%  3.92%  

Western New York   5.61%  5.62%  5.55%  

איבער׳ן גאנצן  
  4.95%  5.18%  5.16% 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  יט לו  טעג
         

בארא אין ניו יארק  
 סיטי  

,  19זונטאג, יוני 
2022   

,  20מאנטאג, יוני 
2022   

,  21דינסטאג, יוני 
2022   

Bronx   3.74%  3.85%  3.98%  

Kings  4.04%  3.87%  3.14%  

New York  5.52%  5.64%  5.81%  

Queens   5.54%  5.71%  5.75%  

Richmond   5.31%  5.33%  5.17%  

       
  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.
           

עם  אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג ד 19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 4,211נעכטן האבן 
     . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:5,523,624סך הכל צו 

    

    ניי פאזיטיוו    סך הכל פאזיטיוו     קאונטי

Albany  67,132   38   

Allegany  9,578   2  

Broome   50,857   21   

Cattaraugus   16,800   10   

Cayuga   17,784   4  

Chautauqua   25,764   12   

Chemung   23,347   14   

Chenango   10,238   1  

Clinton  19,057   11   

Columbia   11,456   10   



Cortland   11,646   1  

Delaware   8,720   6  

Dutchess   70,618   46   

Erie  236,675   94   

Essex  6,487   9  

Franklin   10,440   3  

Fulton   14,032   11   

Genesee   14,846   4  

Greene   9,472   3  

Hamilton   946   0  

Herkimer   15,309   4  

Jefferson   22,389   8  

Lewis  6,585   2  

Livingston   12,715   5  

Madison   14,717   2  

Monroe   169,379   46   

Montgomery   13,015   12   

Nassau   451,475   483   

Niagara   53,088   17   

NYC  2,540,481   2,213   

Oneida   60,299   24   

Onondaga   124,927   59   

Ontario   22,382   11   

Orange   116,344   93   

Orleans   9,396   1  

Oswego   29,574   11   

Otsego   11,269   9  

Putnam   26,284   21   

Rensselaer   35,837   27   

Rockland   100,319   70   

Saratoga   52,715   36   

Schenectady   37,501   29   

Schoharie   5,563   2  

Schuyler   3,866   1  

Seneca   6,578   1  

Lawrence St.   23,132   6  

Steuben   22,057   10   

Suffolk  468,726   365   

Sullivan  20,268   12   

Tioga   12,145   7  



Tompkins   22,496   19   

Ulster   35,706   13   

Warren   15,715   13   

Washington   13,546   1  

Wayne   19,048   6  

Westchester   280,061   266   

Wyoming   8,988   3  

Yates  3,834   3  

   
-אונטן איז די דאטע וואס ווייזט וויפיל האספיטאליזירטע פערזאנען האבן גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קָאוויד

קאמפליקאציעס און וויפיל זענען   19-אדער קָאוויד 19-און זענען אריינגענומען געווארן פאר קָאוויד 19
 אומשטענדן:   19-קָאוויד-אריינגענומען 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  
סיבות פאר 
  ארייננעמען

פראצענט  
אריינגענומען 

וואו קָאוויד  
איז נישט  

אריינגערעכנט 
געווען אלס  
איינע פון די  
סיבות פאר 
 ארייננעמען 

Capital 
Region   107   67   62.6%  40   37.4%  

Central 
New 
York  47   28   59.6%  19   40.4%  

Finger 
Lakes   202   49   24.3%  153   75.7%  

Long 
Island   330   142   43.0%  188   57.0%  

Mid-
Hudson   169   67   39.6%  102   60.4%  

Mohawk 
Valley  20   8  40.0%  12   60.0%  

New 
York City  784   326   41.6%  458   58.4%  

North 
Country   41   25   61.0%  16   39.0%  

Southern 
Tier   39   14   35.9%  25   64.1%  

Western 
New 
York  71   33   46.5%  38   53.5%  



איבער׳ן  
גאנצן  

  58.1%   1,051  41.9%   759   1,810 סטעיט 

     
פראצענט פון די וויירוסען וואס פארשפרייטן זיך.  95דער ָאמיקרָאן וועריענט פארטרעט איצט איבער 

  | דאטא  וואריאנט  19-קָאוויד) פאר מער אינפארמאציע איבער וואריאנט נאכשפירן, ביטע באזוכט דא:
          .(ny.gov) דעפארטמענט  העלט 

           
, ברענגנדיג דעם סך  19-נייע טויטפעלער באריכטעט צוליב קָאוויד 43זענען געווען  6/21ביז  6/18פון 

   . א געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: 56,442הכל צו 
    

 קאונטי 
נייע 

                                     טויטפעלער

Bronx   1  

Cattaraugus   2  

Chemung   1  

Erie  2  

Kings  9  

Monroe   2  

Montgomery   2  

Nassau   3  

New York  2  

Oneida   1  

Orange   3  

Queens   3  

Rockland   1  

Saratoga   1  

Suffolk  6  

Westchester   4  

   
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  
בער וועלכע פלעצער פארלאנגען  און עלטער. אינפארמאציע אי 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.govאקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי אפוינטמענטס דארט וואו עס זענען דא צו ב 
         ט.מער אינפארמאציע איבער וואקסין אפוינטמענטס אין זייער געגנ

           
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 )-פעדעראלדעפארטמענטס, 

פַארמַאסיס וועלכע טוען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע. עלטערן און  

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%7C39a9aa43c65d4e0e75a408da548231a0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915215454547418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VaCQ%2FN0YJZYUOfQJNaDPXnqAhNHTDlG4vfvNiGIsnjI%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%7C39a9aa43c65d4e0e75a408da548231a0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915215454547418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VaCQ%2FN0YJZYUOfQJNaDPXnqAhNHTDlG4vfvNiGIsnjI%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%7C39a9aa43c65d4e0e75a408da548231a0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915215454547418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=beXtQ6dtniedOmF2IMAQXLR0KWa0Qg8uMXkDJNr09%2Fo%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%7C39a9aa43c65d4e0e75a408da548231a0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915215454547418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=beXtQ6dtniedOmF2IMAQXLR0KWa0Qg8uMXkDJNr09%2Fo%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%7C39a9aa43c65d4e0e75a408da548231a0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915215454547418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V4%2BPO%2BFV%2BuBhzR4QGY4x4s95bc5chInONla4UFjabcI%3D&reserved=0


232-800-1-, אדער רופן 438829, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו vaccines.govאויפציער קענען באזוכן 
צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז דער ּפרָאוויידער שטעלט צו די   0233
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.
           

ארן  זענען געװ 1,727ניו יארקער באקומען זײער ערשטע װאקסין דאזע, און  2,205נעכטן 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 די  

 שעה   24לעצטע 
 אלעס צוזאמען  

 סך הכל  
געשטיגן אין די  

 שעה   24לעצטע 

Capital Region   972,754   96   893,408   95   

Central New 
York  

652,135   56   605,267   52   

Finger Lakes   874,105   90   813,219   87   

Long Island   2,216,688   396   1,979,755   278   

Mid-Hudson   1,733,242   248   1,528,051   195   

Mohawk Valley   328,465   40   306,572   27   

New York City  8,159,535   1,064   7,243,031   817   

North Country   308,646   45   279,995   32   

Southern Tier   448,598   59   410,469   57   

Western New 
York  

965,999   111   891,398   87   

איבער׳ן גאנצן 
 סטעיט  

16,660,167   2,205   14,951,165   1,727   

          

       בּוסטער / צוגעגעבענע איינשפריצן  

 ראיאן  
 אלעס צוזאמען  

 סך הכל  
געשטיגן אין די  

 שעה   24לעצטע 
געשטיגן אין די  

   טעג  7לעצטע 

Capital Region   569,155   676   3,764     

Central New 
York  

381,947   364   2,057   
  

Finger Lakes   595,020   695   4,002     

Long Island   1,360,860   1,402   9,062     

Mid-Hudson   1,066,161   1,483   9,184     

Mohawk Valley   198,434   196   1,219     

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C39a9aa43c65d4e0e75a408da548231a0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915215454547418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V4%2BPO%2BFV%2BuBhzR4QGY4x4s95bc5chInONla4UFjabcI%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%7C39a9aa43c65d4e0e75a408da548231a0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915215454547418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IDxnHSb07D3zFZxV6l391XtAqXkUM24d8EzntJfnYLY%3D&reserved=0


New York City  3,505,266   3,353   25,229     

North Country   179,587   189   930     

Southern Tier   269,616   412   1,940     

Western New 
York  

633,295   674   3,773   
  

איבער׳ן גאנצן 
 סטעיט  

8,759,341   9,444   61,160   
  

  
צו אפדעיט׳ען ניו יארקער איבער דער   איז פאראן 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
שבָאורד ווערט טעגליך דערפרישט צו געבן די מערסט  שעה; די וואקסין אדמיניסטראציע דאטע אויפ׳ן דע 

-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  -עראלאינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעד
      דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.
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