
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   7/15/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

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

   : וואקסינען, בּוסטערס, טעסטינג און באהאנדלונג19
    

  טויטפעלער באריכטעט נעכטן איבערן סטעיט 20
    
  

ּפדעיטעד ווערן וועכנטליך אום פרייטאג, , וועלן די וואקסין ציפערן א  2022, 24באמערקונג: אנגעהויבן יוני 
ּפדעיט צו זייערע ציפערן. CDCאזוי אז עס זאל קומען צוזאמען מיט די  פאר נאך  'ס וועכענטליכע א 

, זעהט  CDCוואקסינאציע ציפערן וואס ווערן צוגעשטעלט דורך די  19-אינפארמאציע איבער קאוויד
total-rate-admin-total-tracker/#vaccinations_vacc-data-https://covid.cdc.gov/covid .   

  

ּפדעיטס צו די אנגעזאמלטע טויטפעלער ציפערן פיילס פון די באמערקונג:  קומען אן שפעט אזוי   CDCא 
מאכט פארבעסערונגען צו איר סיסטעם. סיי וועלכע פראגן איבער דעם זאלן געמאכט ווערן  CDCווי די 

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

     
גאווערנאר·קעטי·האוקאל האט היינט איבערגעגעבן פאר ניו יארקער די לעצטע נייעס איבער די סטעיט'ס 

  .19-פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
  

, אבער מיט  19-"ניו יארקער האבן שווער געארבעט צו האלטן איינער דעם אנדערן פארזיכערט פון קאוויד
נייע וואריאנטן וואס פארשפרייטן זיך ארום די סטעיט, מוזן מיר ווייטער בלייבן וואכזאם מיטן נוצן די כלים  

אייערע וואקסין און בּוסטער  "בלייבט צייטליך מיט  האט גאווערנער האקול געזאגט.וואס מיר האבן", 
דאזעס, און רעדט צו אייער קינד'ס דאקטאר איבערן זיי ברענגען צו וואקסינירט ווערן ווי שנעלער מעגליך.  
אויב איר מאכט א נסיעה אדער אויב איר פילט נישט גוט, טעסט זיך, און אויב איר טעסט פאזיטיוו, רעדט  

  לונג אפציעס."זיך דורך מיט אייער דאקטאר איבער באהאנד
  

  די היינטיגע ציפערן ווערן אונטן איבערגעגעבן אין קורצן:

  41.44 - 100,000פעלער פער  •

  36.84 -  100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7 •

  88,497 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  8,098 - סך הכל פאזיטיוו  •

  **8.53% -פראצענט פאזיטיוו  •

  8.99%  - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid.cdc.gov%2Fcovid-data-tracker%2F%23vaccinations_vacc-total-admin-rate-total&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087680868574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9PreUJYOUNnLJ40VU0JZmetFodbMvEkHst%2BMO7Qq1DE%3D&reserved=0


 

 

  (- 2) 2,458 -  פאציענטן האספיטאליזירט •

  437 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •

  +ICU - 237 (4)פאציענטן אין  •

  +(9)  79 -  מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

  +( 416)  320,449 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

  20 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

  56,760 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •

  
** צוליב די טעסט באריכטונג ּפאליסי ענדערונג דורך די פעדעראלע דעּפארטמענט פון געזונטהייט און  

( און צוליב אנדערע חשבונות, איז די מערסט פארלעסליכע ציפער צו מעסטן  HHSמענטשן סערוויסעס )
ציפער און נישט   100,000די פארשפרייטקייט פון דעם ווירוס אין א קאמיוניטי איז די פעלער פער 

 פראצענט פאזיטיוו. 
 

 Health Electronic Response Dataדי געזונטהייט עלעקטראנישע אנטווארט ציפערן סיסטעם )
System, HERDS איז א מקור פון ציפערן פון די )NYS DOH   וואס זאמלט ציפערן איבער

באשטעטיגטע טעגליכע טויטפעלער, נאר די וואס ווערן באריכטעט דורך שפיטעלער, נוירסינג היימער און  
 מושב זקנים אנשטאלטן. 

 
דער פעדעראלער , פארלאנגט מער נישט 4אנגעהויבן מאנטאג, אפריל  וויכטיגע באמערקונג:

( פאר טעסטינג איינריכטונגען וועלכע ניצן  HHSדעפארטמענט פון געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס )
אנטידזשען טעסטס צו באריכטן נעגאטיווע רעזולטאטן. אלס רעזולטאט, וועלן ניו יארק  -שנעלע  19-קָאוויד

  PCRבאריכטעטע -ט לאבאראטאריע סטעיט׳ס פראצענט פאזיטיווע ציפערן אויסגערעכנט ווערן נאר מי
רעזולטאטן. פאזיטיווע אנטידזשען טעסטס וועלן נאכאלץ באריכטעט ווערן צו ניו יארק סטעיט, און די 

טויזנט מענטשן וועלן פארזעצן אריינצורעכענען   100באריכטונג פון נייע טעגליכע פעלער און פעלער פער 
ויש און צוליב אנדערע חשבונות, אריינרעכענענדיג  און סיי אנטידזשען טעסטס. צוליב די ט  PCRסיי 

ענדערונגען אין טעסטינג כללים, איז די מערסט פארלעסליכע ציפער צו מעסטן די פארשפרייטקייט פון  
  ציפער און נישט פראצענט פאזיטיוו. 100,000דעם ווירוס אין א קאמיוניטי איז די פעלער פער 

  CDC - 72,417סך 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

  
וואקסין ציפערן ווערן יעצט ָאּפדעיטעד וועכנטליך יעדע פרייטאג, אזוי אז עס זאל קומען  באמערקט: 

- 'ס וועכענטליכע ָאּפדעיט צו זייערע ציפערן. פאר נאך אינפארמאציע איבער קאווידCDCצוזאמען מיט די 
https://covid.cdc.gov/covid-, זעהט CDCוואקסינאציע ציפערן וואס ווערן איבערגעגעבן דורך די  91

total-rate-admin-total-vaccinations_vacctracker/#-data .  

  39,531,669 -סך הכל וואקסין דאזעס געגעבן  •

  18,490 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  91,137 -טעג  7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  92.9% - דאזע  וואקסין  איין ווייניגסטנס צום מיט  העכער  און יאר  18 פון יארקער  ניו פראצענט  •

  84.3% - וואקסינירט  פולשטענדיג זענען וואס העכער  און יאר  18 פון יארקער  ניו פראצענט  •

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid.cdc.gov%2Fcovid-data-tracker%2F%23vaccinations_vacc-total-admin-rate-total.&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087680868574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hy6HRlIZoyTxY3V64ykHSw3A1TGJqYx5PYKyexJp2oI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid.cdc.gov%2Fcovid-data-tracker%2F%23vaccinations_vacc-total-admin-rate-total.&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087680868574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hy6HRlIZoyTxY3V64ykHSw3A1TGJqYx5PYKyexJp2oI%3D&reserved=0


 

 

 - (CDC) וואקסינירט  פולשטענדיג זענען וואס העכער  און יאר  18 פון יארקער  ניו פראצענט  •
87.9%  

 -( CDCיאר מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן  •
84.6%  

 -( CDCיאר וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט ) 17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן  •
74.3%  

  82.6% -פראצענט ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע  •

  74.8% - װאקסינירט   פולשטענדיג זענען װאס יארקער  ניו אלע  פון  פראצענט  •

  91.3% -( CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע ) •

  77.9% - (CDC) װאקסינירט   יגפולשטענד זענען װאס יארקער  ניו אלע  פון  פראצענט  •

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

  ראיאן
  ,12 יולי דינסטאג,

2022  
  ,13 יולי מיטװאך,

2022  
  ,14 יולי דאנערשטאג,
2022  

Capital 
Region  18.36  20.30  20.84  

Central New 
York  13.45  13.87  14.52  

Finger Lakes  11.46  12.31  12.12  

Long Island  44.77  46.44  45.13  

Mid-Hudson  32.19  32.15  31.44  

Mohawk 
Valley  12.69  12.57  12.86  

New York City  48.09  49.89  51.09  

North Country  13.98  15.24  15.45  

Southern Tier  14.60  14.15  13.54  

Western New 
York  13.20  14.08  14.39  

אין די גאנצע  
  36.84  36.54  35.28  סטעיט

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

  פאלגנד**: ווי איז טעג דריי  לעצטע  די  איבער 
  

      

  ראיאן
  ,12 יולי דינסטאג,

2022  
  ,13 יולי מיטװאך,

2022  
  ,14 יולי דאנערשטאג,

2022      
               

Capital Region  8.89%  9.17%  9.45%                     

Central New 
York  6.66%  6.56%  6.65%      

               

Finger Lakes  6.51%  6.78%  6.72%                     

Long Island  10.53%  10.49%  10.32%                     

Mid-Hudson  8.89%  8.86%  8.55%                     



 

 

Mohawk Valley  6.78%  6.88%  7.27%                     

New York City  9.45%  9.14%  9.07%                     

North Country  7.54%  8.01%  8.21%                     

Southern Tier  6.36%  6.70%  6.60%                     

Western New 
York  9.40%  9.87%  9.82%      

               

  גאנצע די אין
  8.99%  9.08%  9.21%  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 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 

  

  אין בארא
NYC   

  ,12 יולי דינסטאג,
2022  

  ,13 יולי מיטװאך,
2022  

  ,14 יולי דאנערשטאג,
2022      

Bronx  9.54%  9.13%  8.98%      

Kings  8.63%  8.53%  8.37%      

New York  8.83%  8.22%  8.07%      

Queens  10.88%  10.77%  10.94%      

Richmond  10.24%  9.45%  9.44%      

  
  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 ער ציפ 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 8,098נעכטן האבן 
  פאלגנד:  ווי איז צוטיילונג געאגראפישע  די .5,664,659הכל פעלער צו 

  

  נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו   קאונטי

Albany                             68,347                                     85  

Allegany                              9,681                                      5  

Broome                             51,353                                     24  

Cattaraugus                             16,983                                     11  

Cayuga                             17,956                                     17  

Chautauqua                             26,045                                     18  

Chemung                             23,556                                      8  

Chenango                             10,342                                      2  

Clinton                             19,378                                     18  

Columbia                             11,709                                      5  



 

 

Cortland                             11,736                                      4  

Delaware                              8,840                                      6  

Dutchess                             72,304                                     77  

Erie                            239,589                                   190  

Essex                              6,615                                      7  

Franklin                             10,566                                      9  

Fulton                             14,204                                     13  

Genesee                             14,955                                      8  

Greene                              9,618                                     15  

Hamilton                                967                                     -   

Herkimer                             15,442                                      9  

Jefferson                             22,736                                     19  

Lewis                              6,623                                      3  

Livingston                             12,852                                      5  

Madison                             14,844                                     10  

Monroe                            171,480                                   115  

Montgomery                             13,173                                      7  

Nassau                            464,997                                   733  

Niagara                             53,637                                     40  

NYC                          2,622,235                                  4,760  

Oneida                             60,879                                     30  

Onondaga                            126,406                                   100  

Ontario                             22,727                                     14  

Orange                            118,774                                   128  

Orleans                              9,477                                      6  

Oswego                             29,842                                     12  

Otsego                             11,489                                     15  

Putnam                             26,953                                     30  

Rensselaer                             36,429                                     33  

Rockland                            102,527                                   130  

Saratoga                             53,643                                     54  

Schenectady                             38,102                                     47  

Schoharie                              5,668                                     11  

Schuyler                              3,905                                     -   

Seneca                              6,655                                      7  

St. Lawrence                             23,339                                     19  

Steuben                             22,335                                     15  

Suffolk                            480,702                                   693  

Sullivan                             20,674                                     16  

Tioga                             12,255                                      8  

Tompkins                             22,939                                     24  

Ulster                             36,474                                     31  



 

 

Warren                             16,043                                     29  

Washington                             13,704                                     14  

Wayne                             19,273                                      7  

Westchester                            287,770                                   397  

Wyoming                              9,035                                      2  

Yates                              3,877   3                                     

  
  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 
 פאציענטן

 יעצט
האספיטאליזיר 

  ט

האספיטאליזי 
  צוליב רט

 אדער קאוויד 
קאמפליקאציע 

  קאוויד  פון ס

  פראצענט
האספיטאליזי 

  צוליב רט
 אדער קאוויד 

קאמפליקאציע 
  קאוויד  פון ס

האספיטאליזיר 
  קאוויד  ווען ט

  נישט איז
 אריינגערעכנט

  אלץ געווארן
  די פון איינע

 פאר סיבות
האספיטאליזאצ 

  יע

  פראצענט
האספיטאליזיר 

  קאוויד  ווען ט
  נישט איז

 אריינגערעכנט
  אלץ געווארן

  די פון איינע
 פאר סיבות

האספיטאליזאצ 
  יע

Capital 
Region  93  53  57.0%  40  43.0%  

Central 
New 
York  47  29  61.7%  18  38.3%  

Finger 
Lakes  193  61  31.6%  132  68.4%  

Long 
Island  483  203  42.0%  280  58.0%  

Mid-
Hudson  261  97  37.2%  164  62.8%  

Mohaw
k Valley  28  13  46.4%  15  53.6%  

New 
York 
City  1,171  472  40.3%  699  59.7%  

North 
Country  35  25  71.4%  10  28.6%  

Souther
n Tier  47  21  44.7%  26  55.3%  

Wester
n New 
York  100  43  43.0%  57  57.0%  



 

 

  די אין
 גאנצע
  58.6%  1,441  41.4%  1,017  2,458  סטעיט

  
פון די ווירוסן וועלכע דרייען זיך   95%דער ָאומיקרָאן וואריאנט איז יעצט פאראנטווארטליך פאר מער פון 

 וואריאנט  19-קאווידארום. פאר מער אינפארמאציע איבער וואריאנט נאכשפירן, ביטע באזוכט דא: )
  .(ny.gov) דעּפארטמענט  העלט  | ציפערן

  
באריכטעט געווארן, ברענגענדיג דעם סך הכל צו   19-נייע טויטפעלער צוליב קאוויד 20נעכטן זענען 

   . א געאגראפישע צוטיילונג לויט דער קאונטי וואו די מענטשן האבן געוואוינט איז ווי פאלגנד:56,760

      

                                           טױטפעלער נײע  קאונטי

Bronx  1                         

Cayuga  1                         

Cortland  1                         

Kings  2                         

Monroe  4                         

Nassau  1                         

New York  1                         

Queens  3                         

Schenectady  1                         

Suffolk  2                         

Ulster  1                         

Westchester  2                         

  
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 
ענטערס, אדער  ׳ס(, רורעל העלט צFQHCקוואליפיצירטע העלט צענטערס )-דעפארטמענטס, פעדעראל

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

צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז די וואקסינאציע פלאץ שטעלט צו די   0233
כנישט  וואקסינען זענען יעצט נא 19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19-בייָאוענטעק קאוויד-פייזער 

  אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער.
  

 פראגן  געפרעגטע  אפט  אינפארמאציע,  נייע  מיט  גַארדיענס און עלטערן פאר  וועבזייטלבאזוכט אונזער 
  די אין קינדער  פון גַארדיענס און עלטערן פאר   געמאכט  ספעציעל מיטלען נאך  מיט  און ענטפערס און

  עלטער.
  

די צאל ניו יארקער װעלכע זענען װאקסינירט געװארן און באקומען די בּוסטער, אויסגערעכנט לױט די  
  ראיאן, איז װי פאלגנד׃

  

  פון לאקאציע לויט ציפערן  וואקסינאציע ראיאנישע
        ּפרָאוויידער

   מענטשן װאקסינירטע פולשטנדיג  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087681024787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UuZeIRCKsa4hn8DJW9NAs7kbWV8Qc%2FsqnCrGbcnC0Fo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087681024787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UuZeIRCKsa4hn8DJW9NAs7kbWV8Qc%2FsqnCrGbcnC0Fo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2Fsearch&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087681024787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Cp1hLelH4ySCGVU9HijcF09ytKSNm1u78fRAISgWbXw%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%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087681024787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A6%2FG7cz938f2YP%2BW%2BX9Aj0habtwWW%2Fx5tVZPPmuel0A%3D&reserved=0


 

 

  ראיאן
 אלעס צוזאמען  

  סך הכל
 אלעס צוזאמען  

      סך הכל

Capital Region  976,123  894,662      

Central New York  653,988  606,108      

Finger Lakes  878,204  814,448      

Long Island  2,225,489  1,984,669      

Mid-Hudson  1,743,200  1,530,965      

Mohawk Valley  329,293  307,106      

New York City  8,182,126  7,263,139      

North Country  309,556  280,405      

Southern Tier  450,929  411,547      

Western New York  970,349  892,700      

      14,985,749  16,719,257  סטעיט  גאנצע  די אין

          

        שַאטס בּוסטער/נאך

  ראיאן
 אלעס צוזאמען  

  סך הכל
  7 װאוקס אין די לעצטע

      טעג

Capital Region  579,548  3,282      

Central New York  387,710  1,890      

Finger Lakes  605,589  3,657      

Long Island  1,386,073  8,461      

Mid-Hudson  1,089,763  7,486      

Mohawk Valley  201,905  1,162      

New York City  3,578,901  23,278      

North Country  182,365  953      

Southern Tier  274,477  1,783      

Western New York  643,258  3,435      

      55,387  8,929,589  סטעיט  גאנצע  די אין

  
עפענטליכט כדי צו אינפארמירן ניו יארקער  ווערט פאר   דעשבאורד נאכפאלגונג וואקסין 19-קאווידדי 

וואקסין. די ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט פאדערט אז   19-איבער די פארטיילונג פון די 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
וועגן די סטעיט'ס וואקסינאציע באמיאונגען. ציפערן באריכטעט דורך די ניו יארק סטעיט העלט  

זענען עטוואס אנדערש פון ציפערן באריכטעט צו די פעדעראלע   CIRאון  NYSIISדעּפארטמענט פון די 
דאזעס געגעבן דורך די פעדעראלע רעגירונג און אנדערע קליינע  וואס רעכנט אריין   —רעגירונג 

  אונטערשיידן. בײדע ציפערן זענען אײנגעשלאסן אין די אינפארמאציע אױבן.
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5a83e4301fa744462db708da66950fe6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637935087681024787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Luc%2FEtRsnO1Wxa%2FX4a52iHR0yRO%2Bdpr3dmDFBn3lCHk%3D&reserved=0
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