
 
 גאווערנער קעטי האוקול   8/4/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

   19-פארשריטן אין באקעמפן קָאווידגאווערנער האוקול אפדעיט ניו יארקער איבער די סטעיט׳ס 
  

גאווערנער האוקול מוטיגט ניו יארקער צו ווייטער ניצן די געצייג צו באשיצן קעגן און באהאנדלען  
 : וואקסינען, בּוסטערס, טעסט׳ען און באהאנדלונג  19-קָאוויד 

  
 טויטפעלער איבער׳ן סטעיט באריכטעט נעכטן  22

  
  

, וועט די וואקסין דאטא ווערן גע׳אפדעיט׳עט וועכנטליך אום  2022, 24באמערקונג: אנגעהויבן יוני 
׳ס גע׳אפדעיט׳עטע דערפרישונג סקעדזשול. פאר מער אינפארמאציע  CDCפרייטאג אויסצוגלייכן מיט 

https://covid.cdc.gov/covid-, זעט CDCוואקסינאציע דאטא צוגעשטעלט דורך  19-אויף קָאוויד
total-rate-admin-total-tracker/#vaccinations_vacc-data .   

  
וי ווי די ׳ס סך הכל טויטפעלער דאטא פיילס ווערן פארשפעטיגט, אז CDCבאמערקונג: ָאּפדעיטס צו די 

CDC  ָאּפגרעיד׳ט איר סיסטעם. סיי וועלכע פראגעס איבער דעם זאלן געשיקט ווערן צוםCDC  אין .
  HERDSלויף פון די צייט, וועלן סך הכל טויטפעלער און נייע טעגליכע טויטפעלער באריכטעט דורך  

 פארזעצן ווי געווענליך.  
  

עיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס פארשריטן  גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געגעבן אן אפד
 .  19-אין באקעמפן קאוויד

  
״אזוי ווי מיר האלטן ווייטער א נאענט אויג אויף די ציפערן און גרייטן זיך פאר פאטענציעלע  

אויפשטייגונגען אין הערבסט, דערמאן איך אלע ניו יארקער אויסצוניצן די מיטלען וואס מיר פארמאגן  
״דער   האט גאווערנער האוקול געזאגט.,״ 19-עלפן באשיצן קעגן און באהאנדלען קָאווידוועלכע ה

וואקסין און בּוסטער זענען די בעסטע געצייג וואס מיר האבן אויף אפצוהאלטן האספיטאליזאציע צוליב  
דעיט אויף זייערע וואקסין און בּוסטער דאזעס  -טּו- , און איך מוטיג די וועלכע זענען נישט ָאפ 19-קָאוויד

ישט גוט, און אויב איר ווערט גע׳טעסט  זיך תיכף אויפצוכאפן. לאזט אייך טעסט׳ען אויב איר שפירט זיך נ
 פאזיטיוו, רעדט מיט אייער דאקטער איבער פאטענציעלע באהאנדלונג.״  

  
 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  

  

   40.46 -טויזנט   100פעלער פער  •
   31.48 - טויזנט 100טאגיגע דורכשניטליכע צאל פעלער פער -7 •
  88,251 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •
  7,906 - סך הכל פאזיטיוו  •
 **  8.61% - 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%7C8a835fba4f644d39e71e08da76443e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952332727388339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xhhs%2BbhhMXts1O%2BCsnpOL4S%2BqYtzMSuDn9FhGU0yF%2B0%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8a835fba4f644d39e71e08da76443e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952332727388339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xhhs%2BbhhMXts1O%2BCsnpOL4S%2BqYtzMSuDn9FhGU0yF%2B0%3D&reserved=0


 **  8.59% -  טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו -7 •
   (69-) 2,628 -פאציענט האספיטאליזאציעס  •
  423 - נײע פאציענטן אין שפיטאל  •
 ICU  - 243 (-6  )פאציענטן אין  •
   (2) 87  -מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •
   (456) 327,729 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •
   22 -פון העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •
  57,155 -איבער העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •

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

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

 פראצענט פאזיטיוו. 
 

דאטע קוואל וועלכס זאמלט   NYS DOHייט עלעקטראנישע אפרוף דאטע סיסטעם איז א דער געזונטה 
איין פעסטגעשטעלטע טעגליכע טויטפאל דאטע ווי באריכטעט בלויז דורך שפיטעלער, נּורסינג הָאומס,  

 און ערוואקסענע אויפפאסונג איינריכטונגען.  
 

אנגט מער נישט דער פעדעראלער  , פארל 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  -שנעלע  19-קָאוויד
באריכטעטע  -ט ווערן נאר מיט לאבאראטאריעיארק סטעיט׳ס פראצענט פאזיטיווע ציפערן אויסגערעכנ

PCR   רעזולטאטן. פאזיטיווע אנטידזשען טעסטס וועלן נאך אלץ באריכטעט ווערן צו ניו יארק סטעיט און
און סיי   PCRטויזנט וועט ווייטער אריינרעכענען סיי  100דאס באריכטן נייע פעלער און פעלער פער 

אין די  אנטידזשען טעסטס. צוליב דער ענדערונג און אנדערע סיבות, אריינגערעכנט ענדערונגען
טעסטינג פראצעדורן, איז דער מערסט פארלעסליכער ציפער צו מעסטן די ווירקונג פונ׳ם וויירוס אויף א  

 נישט די פראצענט פאזיטיוו.  —דאטא  100,000קאמיוניטי דער פאל פער 
  

  CDC - 72,894סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •

  
און   NYS DOHפראוויזארישער טויט סערטיפיקאט דאטע באריכטער דורך   19-דער טעגליכער קאוויד

NYC סי רעכנט אריין די וועלכע שטארן אין סיי וועלכן ארט, אריינגערעכנט שפיטעלער,  -די-צו דער סי
 ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען, אינדערהיים, אין האספיס, און אנדערע ערטער.   נורסינג היימען,

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

 פאלגענד:  

    ראיאן
מאנטאג, אוגוסט  

1 ,2022  
דינסטאג, אוגוסט  

2 ,2022  
מיטוואך, אוגוסט  

3 ,2022  

Capital Region   21.07  20.98  21.09  

Central New 
York    17.22  18.11  18.53  

Finger Lakes    13.59  13.54  13.74  

Long Island    38.04  37.18  37.07  

Mid-Hudson    30.72  30.75  30.6  



Mohawk 
Valley   17.19  18.72  19.34  

New York City   38.98  39.42  39.98  

North Country     15.24  14.63  14.59  

Southern Tier    18.12  18.26  17.81  

Western New 
York    16.22  15.97  16.37  

איבער׳ן גאנצן  
  31.48  31.21  31.10    סטעיט

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

 לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגענד**:  
  

    ראיאן
,  1מאנטאג, אוגוסט 

2022  
,  2דינסטאג, אוגוסט 

2022  
,  3מיטוואך, אוגוסט 

2022  

Capital Region   10.39%  10.43%  10.53%  

Central New 
York  8.22%  8.63%  8.76%  

Finger Lakes  7.73%  7.63%  7.62%  

Long Island  9.74%  9.65%  9.65%  

Mid-Hudson  9.32%  8.86%  9.04%  

Mohawk Valley   9.74%  10.35%  10.64%  

New York City  8.06%  8.04%  8.06%  

North Country   8.19%  8.21%  8.07%  

Southern Tier  7.99%  8.21%  8.12%  

Western New 
York  11.11%  11.35%  11.45%  

איבער׳ן גאנצן  
  8.63%  8.59%  8.64% סטעיט  

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

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

 פראצענט פאזיטיוו. 
  

  טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט איבער די לעצטע דריי-7דער 
 טעג לויט דער ניו יארק סיטי בארא איז ווי פאלגענד **:  

  

    ראיאן
,  1מאנטאג, אוגוסט 

2022  
,  2דינסטאג, אוגוסט 

2022  
,  3מיטוואך, אוגוסט 

2022  

Bronx  9.20%  9.13%  8.98%  

Kings   7.28%  7.32%  7.44%  

New York  7.05%  6.91%  6.83%  

Queens  9.33%  9.38%  9.37%  



Richmond   8.31%  8.35%  8.43%  

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

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

 פראצענט פאזיטיוו. 
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם   19- ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 7,906נעכטן האבן 
 . א געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: 5,795,173ו סך הכל צ

  

               ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי  

Albany  69,670  74                

Allegany   9,764  6                

Broome  52,033  36                

Cattaraugus  17,189  14                

Cayuga   18,161  11                

Chautauqua  26,387  20                

Chemung   23,799  17                

Chenango   10,459  14                

Clinton  19,679  18                

Columbia  11,950  33                

Cortland  11,887  15                

Delaware  8,990  7                

Dutchess  73,835  92                

Erie  242,755  200                

Essex  6,731  2                

Franklin   10,703  6                

Fulton  14,400  14                

Genesee  15,068  8                

Greene  9,763  13                

Hamilton   975  -                 

Herkimer  15,670  15                

Jefferson   23,097  21                

Lewis   6,660  4                

Livingston  12,998  7                

Madison  15,027  15                

Monroe  173,542  138                

Montgomery  13,366  10                

Nassau   476,687  633                

Niagara  54,276  44                

NYC   2,695,354  4,449                

Oneida  61,538  48                

Onondaga   128,174  113                



Ontario   23,062  18                

Orange  121,378  151                

Orleans  9,564  11                

Oswego  30,230  28                

Otsego   11,730  15                

Putnam  27,474  36                

Rensselaer  37,121  39                

Rockland  104,716  169                

Saratoga  54,571  41                

Schenectady  38,808  49                

Schoharie  5,771  10                

Schuyler   3,952  3                

Seneca   6,735  7                

St. Lawrence  23,661  27                

Steuben   22,617  17                

Suffolk  491,951  653                

Sullivan   21,113  38                

Tioga   12,420  15                

Tompkins  23,423  28                

Ulster  37,171  51                

Warren   16,385  27                

Washington  13,897  15                

Wayne  19,522  19                

Westchester   294,233  331                

Wyoming  9,159  8                

Yates  3,922  3                

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

קאמפליקאציעס און וויפיל   19-אדער פאר קָאוויד 19- זענען אריינגעלאזט געווארן פאר קָאוויד 19-קָאוויד
 אומשטענדן:   19-קָאוויד-זענען אריינגענומען געווארן פאר נישט 

  
  

 אן  ראי

  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  

 עמען  ארייננ

פראצענט 
אריינגענומען  

וואו קָאוויד  
איז נישט  

אריינגערעכנט 
געווען אלס  
איינע פון די  
סיבות פאר  
 ארייננעמען  

Capital 
Region  112  65  58.0%  47  42.0%  



Central 
New 
York  83  41  49.4%  42  50.6%  

Finger 
Lakes  203  54  26.6%  149  73.4%  

Long 
Island  458  195  42.6%  263  57.4%  

Mid-
Hudson   279  123  44.1%  156  55.9%  

Mohawk 
Valley  36  21  58.3%  15  41.7%  

New 
York City  1,271  489  38.5%  782  61.5%  

North 
Country  32  21  65.6%  11  34.4%  

Southern 
Tier  59  36  61.0%  23  39.0%  

Western 
New 
York  95  43  45.3%  52  54.7%  

איבער׳ן  
גאנצן  

  58.6%  1,540  41.4%  1,088  2,628 סטעיט  

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

וועריענט דאטע |   19- קָאוויד) פאר מער אינפארמאציע איבער וואריאנט נאכשפירן, ביטע באזוכט דא: 
   (.ny.govהעלט דעפארטמענט )

 
, ברענגנדיג דעם סך הכל צו  19-צוליב קָאוויד נייע טויטפעלער באריכטעט געווארן 22נעכטן זענען  

 וטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  . א געאגראפישע צ57,155
  

                     נייע טויטפעלער קאונטי  

Albany  1  

Bronx  1  

Chenango   1  

Columbia  1  

Dutchess  1  

Erie  1  

Fulton  1  

Kings   4  

Nassau   1  

Onondaga   1  

Queens  6  

Richmond   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%7C8a835fba4f644d39e71e08da76443e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952332727388339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RSRGo%2BY0grUQ%2FP90fPhvij06QzYsoCvaWCuTOqxtjec%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%7C8a835fba4f644d39e71e08da76443e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952332727388339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RSRGo%2BY0grUQ%2FP90fPhvij06QzYsoCvaWCuTOqxtjec%3D&reserved=0


Tioga   1  

Westchester   1  

  22 אלעס צוזאמען 

  
 ### 
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