
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול    8/3/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

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

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

  : וואקסינען, בּוסטערס, טעסטינג און באהאנדלונג19-קאוויד 
  

  טויטפעלער באריכטעט נעכטן איבערן סטעיט 20
     

   
דעיטעד ווערן וועכנטליך אום  , וועלן די וואקסין ציפערן ָאּפ2022, 24באמערקונג: אנגעהויבן יוני 

פאר  'ס וועכענטליכע ָאּפדעיט צו זייערע ציפערן. CDCפרייטאג, אזוי אז עס זאל קומען צוזאמען מיט די 
, זעהט CDCוואקסינאציע ציפערן וואס ווערן צוגעשטעלט דורך די  19-נאך אינפארמאציע איבער קאוויד

total-rate-admin-total-tracker/#vaccinations_vacc-data-https://covid.cdc.gov/covid .   
  

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

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

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

 . 19-סטעיט'ס פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
  

"אזוי ווי מיר זעצן פאר זיך צו גרייטן פאר מעגליכע כוואליעס אין די הערבסט, מאכט זיכער יעצט צו  
האט גאווערנער האקול  ", 19-קאוויד –און באהאנדלען  –אויסנוצן די כלים וואס העלפן באשיצן פון 

"דער וואקסין און בּוסטער זענען די בעסטע מיטלען וואס מיר האבן צו פארמיידן ערנסטע   געזאגט.
, און איך מוטיג די וועלכע זענען הונטערשטעליג מיט זייערע וואקסין און  19-האספיטאליזאציע פון קאוויד

ט, און אויב  בּוסטער דאזעס באלד צו אניאגן וואס עס פעלט זיי. נעמט א טעסט אויב איר פילט נישט גו
  איר טעסט פאזיטיוו, רעדט צו אייער דאקטאר איבער מעגליכע באהאנדלונגען."

   
   די היינטיגע ציפערן ווערן אונטן איבערגעגעבן אין קורצן:

  

  38.31 - 100,000פעלער פער  •

  31.21 -  100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7 •

  83,549 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  7,487 - סך הכל פאזיטיוו  •

  **8.50% - פראצענט פאזיטיוו •

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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7becc0d3972a4cfda8a408da7579f3ad%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951463900351999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0q7F3ZnpBBfRkCO6UOpih9PtY7jk2o%2B8JD4nCPWF21w%3D&reserved=0


 

 

  8.59%  - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •

  (- 1) 2,697 -  פאציענטן האספיטאליזירט •

  437 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •

  +ICU - 249 (1)פאציענטן אין  •

  +(1)  85 -  מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

  +( 389)  327,273 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

  20 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

  57,133 - 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 )
ער און נישט  ציפ 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

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

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

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

באריכטעטע  -יארק סטעיט׳ס פראצענט פאזיטיווע ציפערן אויסגערעכנט ווערן נאר מיט לאבאראטאריע 
PCR   רעזולטאטן. פאזיטיווע אנטידזשען טעסטס וועלן נאכאלץ באריכטעט ווערן צו ניו יארק סטעיט, און

טויזנט מענטשן וועלן פארזעצן   100כע פעלער און פעלער פער די באריכטונג פון נייע טעגלי
און סיי אנטידזשען טעסטס. צוליב די טויש און צוליב אנדערע חשבונות,   PCRאריינצורעכענען סיי 

אריינרעכענענדיג ענדערונגען אין טעסטינג כללים, איז די מערסט פארלעסליכע ציפער צו מעסטן די  
ציפער און נישט  100,000רוס אין א קאמיוניטי איז די פעלער פער פארשפרייטקייט פון דעם ווי

  פראצענט פאזיטיוו.
  

  CDC - 72,847סך 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

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

  

   ראיאן
  ,31 יולי זונטאג,

2022  
 ,1 אוגוסט מאנטאג,

2022  
  ,2 אוגוסט דינסטאג,

2022  

Capital Region   21.33  21.07  20.98  

Central New 
York   17.30  17.22  18.11  

Finger Lakes   13.98  13.59  13.54  



 

 

Long Island   39.22  38.04  37.18  

Mid-Hudson   30.94  30.72  30.75  

Mohawk Valley   16.51  17.19  18.72  

New York City   39.37  38.98  39.42  

North Country   14.87  15.24  14.63  

Southern Tier   18.08  18.12  18.26  

Western New 
York   16.76  16.22  15.97  

אין די גאנצע  
  31.21  31.10  31.53   סטעיט

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

  איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגנד**:
   

      

  ראיאן
  ,31 יולי זונטאג,

2022  
 ,1 אוגוסט מאנטאג,

2022  
  ,2 אוגוסט דינסטאג,

2022      
               

Capital Region  10.35%  10.39%  10.43%                     

Central New 
York  8.34%  8.22%  8.63%      

               

Finger Lakes  7.73%  7.73%  7.63%                     

Long Island  9.86%  9.74%  9.65%                     

Mid-Hudson  9.09%  9.32%  8.86%                     

Mohawk Valley  9.70%  9.74%  10.35%                     

New York City  8.15%  8.06%  8.04%                     

North Country  8.04%  8.19%  8.21%                     

Southern Tier  8.03%  7.99%  8.21%                     

Western New 
York  11.37%  11.11%  11.35%      

               

  גאנצע די אין
  8.59%  8.64%  8.69%  סטעיט

                   

   
** 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 )
ער און נישט  ציפ 100,000די פארשפרייטקייט פון דעם ווירוס אין א קאמיוניטי איז די פעלער פער 

  פראצענט פאזיטיוו.
   

טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פון פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן אין יעדע באראו פון ניו יארק  -7די 
  סיטי באריכטעט איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגנד **:

   

      

  אין בארא
NYC   

  ,31 יולי זונטאג,
2022  

 ,1 אוגוסט מאנטאג,
2022  

  ,2 אוגוסט דינסטאג,
2022      

               



 

 

Bronx  9.32%  9.20%  9.13%                     

Kings  7.34%  7.28%  7.32%                     

New York  7.07%  7.05%  6.91%                     

Queens  9.47%  9.33%  9.38%                     

Richmond  8.42%  8.31%  8.35%                     

   
** 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 )
ער און נישט  ציפ 100,000די פארשפרייטקייט פון דעם ווירוס אין א קאמיוניטי איז די פעלער פער 

  פראצענט פאזיטיוו.
   

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די סך   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 7,487נעכטן האבן 
  די געאגראפישע צוטיילונג איז װי פאלגנד׃ .5,787,267הכל פעלער צו 

   

   

        פאזיטיוו נײע  פאזיטיוו  הכל סך  קאונטי

Albany                             69,596                                     92        

Allegany                              9,758                                      4        

Broome                             51,997                                     42        

Cattaraugus                             17,175                                     16        

Cayuga                             18,150                                     11        

Chautauqua                             26,367                                     21        

Chemung                             23,782                                     14        

Chenango                             10,445                                      8        

Clinton                             19,661                                     12        

Columbia                             11,917                                      5        

Cortland                             11,872                                     15        

Delaware                              8,983                                      8        

Dutchess                             73,743                                     73        

Erie                            242,555                                   179        

Essex                              6,729                                      7        

Franklin                             10,697                                      6        

Fulton                             14,386                                     24        

Genesee                             15,060                                     10        

Greene                              9,750                                      6        

Hamilton                                975                                     -         

Herkimer                             15,655                                     17        

Jefferson                             23,076                                     19        

Lewis                              6,656                                      2        

Livingston                             12,991                                      5        

Madison                             15,012                                     14        

Monroe                            173,404                                   111        

Montgomery                             13,356                                      7        



 

 

Nassau                            476,054                                   581        

Niagara                             54,232                                     31        

NYC                          2,690,905                                  4,282        

Oneida                             61,490                                     55        

Onondaga                            128,061                                   118        

Ontario                             23,044                                     25        

Orange                            121,227                                   152        

Orleans                              9,553                                      3        

Oswego                             30,202                                     33        

Otsego                             11,715                                     14        

Putnam                             27,438                                     31        

Rensselaer                             37,082                                     33        

Rockland                            104,547                                   122        

Saratoga                             54,530                                     54        

Schenectad
y                             38,759                                     40        

Schoharie                              5,761                                      9        

Schuyler                              3,949                                      7        

Seneca                              6,728                                     -         

St. 
Lawrence                             23,634                                     16        

Steuben                             22,600                                     24        

Suffolk                            491,298                                   603        

Sullivan                             21,075                                     29        

Tioga                             12,405                                     18        

Tompkins                             23,395                                     24        

Ulster                             37,120                                     30        

Warren                             16,358                                     25        

Washington                             13,882                                     11        

Wayne                             19,503                                     14        

Westchester                            293,902                                   367        

Wyoming                              9,151                                      5        

Yates                              3,919                                      3        

   
פאלגנד זענען די ציפערן וועלכע ווייזן וויפיל האספיטאליזירטע מענטשן וועלכע האבן געטעסט פאזיטיוו  

קאמפליקאציעס און וויפיל   19-/קאוויד19-זענען האספיטאליזירט געווארן צוליב קאוויד 19-פאר קאוויד
  :19-זענען האספיטאליזירט געווארן פאר פראבלעמען נישט פארבינדן צו קאוויד

   
  

  ראיאן

  19-קאוויד 
 יעצט פאציענטן

  האספיטאליזירט

  האספיטאליזירט 
  קאוויד  צוליב
  אדער

  פראצענט
  האספיטאליזירט 

  קאוויד  צוליב
  אדער

  האספיטאליזירט
  איז קאוויד  ווען

 נישט
 אריינגערעכנט

פראצענט  
האספיטאליזירט  

ווען קאוויד איז  
נישט 



 

 

  קאמפליקאציעס
  קאוויד  פון

  קאמפליקאציעס
  קאוויד  פון

 איינע אלץ געווארן
  פאר סיבות די פון

  האספיטאליזאציע

אריינגערעכנט 
געווארן אלץ איינע 
פון די סיבות פאר  
  האספיטאליזאציע

Capital 
Region  116  72  62.1%  44  37.9%  

Central 
New 
York  83  44  53.0%  39  47.0%  

Finger 
Lakes  195  47  24.1%  148  75.9%  

Long 
Island  459  203  44.2%  256  55.8%  

Mid-
Hudson  281  125  44.5%  156  55.5%  

Mohawk 
Valley  36  25  69.4%  11  30.6%  

New 
York City  1,337  533  39.9%  804  60.1%  

North 
Country  41  29  70.7%  12  29.3%  

Southern 
Tier  57  35  61.4%  22  38.6%  

Western 
New 
York  92  41  44.6%  51  55.4%  

  די אין
 גאנצע
  57.2%  1,543  42.8%  1,154  2,697  סטעיט

   
פראצענט פון די ווירוסען וואס פארשפרייטן זיך.   95דער ָאמיקרָאן וואריאנט פארטרעט איצט איבער 

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

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

   . א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃57,133
  

      

                                           טױטפעלער נײע  קאונטי

Bronx  2                         

Kings  5                         

Montgomery  1                         

Nassau  2                         

New York  1                         

Onondaga  1                         

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7becc0d3972a4cfda8a408da7579f3ad%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951463900351999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mlSucVwyNE%2BvtKju3U%2FlPWCxE%2Fg88Qzz2TAyZBW11A8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7becc0d3972a4cfda8a408da7579f3ad%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951463900351999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mlSucVwyNE%2BvtKju3U%2FlPWCxE%2Fg88Qzz2TAyZBW11A8%3D&reserved=0


 

 

Queens  3                         

Richmond  1                         

Rockland  1                         

Suffolk  2                         

Washington  1                         

   
###  
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