
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול  8/17/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

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

  : וואקסינען, בּוסטערס, טעסטינג און באהאנדלונג19
  

  וואקסינאציע קאמפיין 19-קאוויד  VaxToSchool#אנאנסירט עפענונג פונדאסניי פון 
  

  טויטפעלער איבערן סטעיט באריכטעט פון נעכטן 24
   
    

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

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

    
גאווערנער קעטי האקול האט היינט איבערגעגעבן פאר ניו יארקער די לעצטע נייעס איבער די סטעיט'ס 

פריער היינט האט גאווערנער האקול אויך אנאנסירט אז די  .19-פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
#VaxtoSchool ינאציעס  וואקס 19-קאמפיין איבערן סטעיט וואס איז געציהלט צו העכערן די צאל קאוויד

 צווישן סקול קינדער אין ניו יארק וועט צוריק געעפנט ווערן.  
    

"אזוי ווי מיר זעצן פאר צו נאכפאלגן די ציפערן און זיך צו גרייטן פאר די דערנענטערנדע הערבסט סעזאן, 
עס", מוזן מיר נוצן אלע כלים וואס שטייען אונז צום האנט צו אדרעסירן סיי וועלכע פאטענציאלע כוואלי

"מאכט זיכער אז איר און אייערע באליבטע זענען צייטליך מיט די   האט גאווערנער האקול געזאגט.
וואקסין און בוסטער דאזעס, גייט זיך טעסטן אויב איר באקומט סימפטאמען, און אויב איר טעסט  

  פאזיטיוו, רעדט צו אייער דאקטאר איבער מעגליכע באהאנדלונגען." 
    

  יפערן ווערן אונטן איבערגעגעבן אין קורצן:די היינטיגע צ
    

  25.09 - 100,000פעלער פער  •

    25.60  - 100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7 •

  61,971 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

   4,903 - סך הכל פאזיטיוו •

 **    7.98% - פראצענט פאזיטיוו •

 **   5.72% - פאזיטיווטאגיגע דורכשניט פון פראצענט -7 •

 ( -29)  2,509 - פאציענטן האספיטאליזירט •

  443 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-re-launch-vaxtoschool-covid-19-vaccine-effort&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8t0e%2Fx0BcmgfaVUVWoIqu6B1ncNsUwpp9Vz6flpEcSA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foutlook.office365.com%2Fmail%2Finbox%2Fid%2FAAQkADMxZTMwNTY0LWU2NmQtNDA1My05YzQ2LTQwMTRiY2U3YTkzNwAQAD5LF5S94ftOraC2rrp0BEg%253D%23vaccinations_vacc-total-admin-rate-total&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ADqt8gciS%2F5rO1P3FWYtNUiRkFkRRJZuixwNyGZMQcI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-re-launch-vaxtoschool-covid-19-vaccine-effort&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8t0e%2Fx0BcmgfaVUVWoIqu6B1ncNsUwpp9Vz6flpEcSA%3D&reserved=0


 

 

 +ICU - 249  (4  )פאציענטן אין  •

  +(4) 96 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

 +(  416) 332,263 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

   24 -נשטאלטן דורך העלטקעיר א HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

 -  דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •
57,399   

   
** 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.    
     

ס זאמלט דאטע קוואל וועלכ NYS DOHדער געזונטהייט עלעקטראנישע אפרוף דאטע סיסטעם איז א 
איין פעסטגעשטעלטע טעגליכע טויטפאל דאטע ווי באריכטעט בלויז דורך שפיטעלער, נּורסינג הָאומס, 

 און ערוואקסענע אויפפאסונג איינריכטונגען.     
     

, וועט די פעדעראלע דעּפארטמענט פון  4אנגעהויבן פון מאנטאג, אפריל   וויכטיגע באמערקונג:
( מער  Department of Health and Human Services, HHSרוויסעס )געזונטהייט און מענטשן סע 

שנעלע אנטידזשען טעסטס צו באריכטן   19-נישט פארלאנגען פון טעסטינג פלעצער וועלכע נוצן קאוויד
אלץ רעזולטאט דערפון וועט ניו יארק סטעיט'ס פראצענט פון פאזיטיווע פעלער   נעגאטיווע רעזולטאטן.

פאזיטיווע   רעזולטאטן באריכטעט דורך לאבארעטאריעס. PCRנוצנדיג נאר  אויסגערעכנט ווערן
אנטידזשען טעסטס וועלן נאכאלץ באריכטעט ווערן צו ניו יארק סטעיט, און די באריכטונג פון נייע  

און סיי   PCRטויזנט מענטשן וועלן פארזעצן אריינצורעכענען סיי  100טעגליכע פעלער און פעלער פער 
צוליב די טויש און צוליב אנדערע חשבונות, אריינרעכענענדיג ענדערונגען אין   עסטס.אנטידזשען ט

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

    
  CDC - 73,335עלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די סך הכל טויטפ •

       
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
 נורסינג היימען, ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען, אינדערהיים, אין האספיס, און אנדערע ערטער.      

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

       

 ראיאן   
זונטאג, אוגוסט 

14  ,2022  
מאנטאג, אוגוסט  

15  ,2022  
דינסטאג, אוגוסט 

16  ,2022  

Capital 
Region   20.09   20.36   19.82   

Central New 
York   18.39   17.5   16.76   

Finger Lakes   12.42   12.65   11.98   

Long Island   34.94   31.82   30.82   

Mid-Hudson   25.56   25.03   24.25   



 

 

Mohawk 
Valley   20.66   21.34   21.19   

New York 
City   31.68   30.05   29.2   

North Country   18.38   18.99   19.09   

Southern Tier   14.53   14.76   16.29   

Western New 
York   15.05   15.08   15.14   

אין די גאנצע  
   24.95   25.6   26.78 סטעיט  

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

 איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגנד**:      
       

 ראיאן   
,  14זונטאג, אוגוסט 

2022  
,  15מאנטאג, אוגוסט 

2022  
,  16דינסטאג, אוגוסט 

2022  

Capital Region   9.60%   9.64%   9.27%   

Central New York   8.94%   8.77%   8.78%   

Finger Lakes   7.18%   7.22%   7.13%   

Long Island   8.65%   8.53%   8.29%   

Mid-Hudson   3.99%   3.43%   3.71%   

Mohawk Valley   11.35%   11.74%   11.78%   

New York City   5.19%   4.83%   5.00%   

North Country   10.20%   10.60%   10.74%   

Southern Tier   6.80%   6.79%   7.32%   

Western New 
York   10.35%   10.49%   10.87%   

אין די גאנצע  
   5.72%   5.53%   5.93%   סטעיט

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

( 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.    
     
רכשניטליכע פראצענט פון פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן אין יעדע באראו פון ניו יארק סיטי  טאגיגע דו-7די 

 באריכטעט איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגנד **:      
      

בארא אין  
NYC    

,  14זונטאג, אוגוסט 
2022  

,  15מאנטאג, אוגוסט 
2022  

,  16דינסטאג, אוגוסט 
2022  

Bronx   7.87%   7.63%   7.53%   

Kings   3.12%   2.74%   2.97%   

New York   5.96%   5.95%   5.77%   



 

 

Queens   7.72%   7.63%   7.79%   

Richmond   6.72%   6.54%   6.34%   

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

( 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.    
       

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די סך   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 4,903נעכטן האבן 
 . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד:   5,860,780הכל פעלער צו 

    

 נײע פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו    קאונטי  

Albany   70,447   63   

Allegany   9,814   2   

Broome   52,396   46   

Cattaraugus   17,377   19   

Cayuga   18,285   16   

Chautauqua   26,651   21   

Chemung   23,976   17   

Chenango   10,540   11   

Clinton   19,884   14   

Columbia   12,087   12   

Cortland   11,980   7   

Delaware   9,075   6   

Dutchess   74,721   53   

Erie   244,579   166   

Essex   6,801   5   

Franklin   10,796   9   

Fulton   14,625   27   

Genesee   15,126   10   

Greene   9,864   25   

Hamilton   985   -   

Herkimer   15,831   19   

Jefferson   23,379   24   

Lewis   6,717   11   

Livingston   13,086   4   

Madison   15,158   13   

Monroe   174,743   80   

Montgomery   13,484   14   

Nassau   482,533   436   

Niagara   54,646   35   



 

 

NYC   2,729,142   2,371   

Oneida   62,106   46   

Onondaga   129,288   84   

Ontario   23,274   14   

Orange   122,828   114   

Orleans   9,613   6   

Oswego   30,566   32   

Otsego   11,864   14   

Putnam   27,764   20   

Rensselaer   37,531   23   

Rockland   105,829   68   

Saratoga   55,163   56   

Schenectady   39,166   28   

Schoharie   5,836   6   

Schuyler   3,977   3   

Seneca   6,782   1   

St. Lawrence   23,906   23   

Steuben   22,822   27   

Suffolk   497,683   397   

Sullivan   21,414   26   

Tioga   12,514   14   

Tompkins   23,672   42   

Ulster   37,668   43   

Warren   16,586   18   

Washington   14,037   9   

Wayne   19,670   9   

Westchester   297,323   234   

Wyoming   9,218   7   

Yates   3,952   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

       

 ראיאן   

 19-קאוויד 
פאציענטן יעצט 

 האספיטאליזירט  

האספיטאליזירט 
צוליב קאוויד  

אדער  
קאמפליקאציעס  

 פון קאוויד  

פראצענט 
האספיטאליזירט 

צוליב קאוויד  
אדער  

קאמפליקאציעס  
 פון קאוויד  

האספיטאליזירט 
ווען קאוויד איז  

נישט 
אריינגערעכנט 

געווארן אלץ איינע 
פון די סיבות פאר  

 האספיטאליזאציע   

פראצענט 
האספיטאליזירט 

ווען קאוויד איז  
נישט 

אריינגערעכנט 
געווארן אלץ איינע 
פון די סיבות פאר  

 האספיטאליזאציע   



 

 

Capital 
Region   104   67   64.4%   37   35.6%   

Central 
New 
York   71   42   59.2%   29   40.8%   

Finger 
Lakes   158   50   31.6%   108   68.4%   

Long 
Island   460   211   45.9%   249   54.1%   

Mid-
Hudson   287   108   37.6%   179   62.4%   

Mohawk 
Valley   44   21   47.7%   23   52.3%   

New 
York City   1,182   474   40.1%   708   59.9%   

North 
Country   47   16   34.0%   31   66.0%   

Southern 
Tier   62   25   40.3%   37   59.7%   

Western 
New 
York   94   44   46.8%   50   53.2%   

אין די  
גאנצע 
   57.8%   1,451   42.2%   1,058   2,509   סטעיט

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

וואריאנט ציפערן | העלט    19-קאוויד) מער אינפארמאציע איבער וואריאנט נאכשפירן, ביטע באזוכט דא:
       .(ny.govדעּפארטמענט )

       
באריכטעט געווארן, ברענגענדיג דעם סך הכל צו   19-נייע טויטפעלער צוליב קאוויד 24נעכטן זענען 

 . א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃   57,399
    

 קאונטי  
נײע  

 טױטפעלער   

Albany   1   

Broome   1   

Cattaraugus   1   

Dutchess   2   

Erie   2   

Kings   3   

Nassau   1   

New York   2   

Oneida   1   

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%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AR3L7A543rzCNdqLqrEs0xrY%2BPbWSNsngzxLGzzLF%2FQ%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%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AR3L7A543rzCNdqLqrEs0xrY%2BPbWSNsngzxLGzzLF%2FQ%3D&reserved=0


 

 

Queens   5   

Richmond   1   

Schenectady   1   

Suffolk   3   

   24  אלעס צוזאמען

         
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

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

עלטערן און גַארדיענס מיט נייע אינפארמאציע, אפט געפרעגטע   פאר וועבזייטלבאזוכט אונזער 
פראגן און ענטפערס און מיט נאך רעסארסן ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גַארדיענס פון  

 קינדער אין די עלטער.     
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5OfkLkcjWRjhebt9FMCC3520rD6S7QgjaKRGagPUhC4%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%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iUggp1BaPVvNgW5w5Gt4VRuvx2bh10eN%2BP0TjxiMX1I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nqnXxA7UFrxhImx%2BRcNIT7XxrVqUNZqiP9%2BdqcDExu8%3D&reserved=0
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