
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   8/31/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

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

  : וואקסינען, בּוסטערס, טעסטינג און באהאנדלונג19
  

  טויטפעלער באריכטעט נעכטן איבערן סטעיט 13
   

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

  .19-פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד
  

"זיך דערנענטערנדיג צו די נייע סקול יאר, דארפן ניו יארקער בלייבן וואכזאם צו האלטן זיך אליין און  
"נוצט אויס דעם וואקסין און בּוסטער דורכן   האט גאווערנער האקול געזאגט.זייערע באליבטע געזונט", 

רייזן, און אויב איר טעסט   בלייבן צייטליך מיט די דאזעס. טעסט זיך בעפארן גיין צו צוזאמקומען אדער 
  פאזיטיוו, רעדט צו אייער דאקטאר איבער פאטענציאלע באהאנדלונג אפציעס."

  
( האט היינט ארויסגעגעבן די  Food and Drug Administrationדי עסן און דראג אדמיניסטראציע )

ס. די צענטער פאר  עמערדזשענסי באנוץ אויטאריזאציע פאר די מָאדערנא און פייזער וואקסין בּוסטער 
( קענען Centers for Disease Control and Preventionקראנקייט קאנטראל און פארמיידונג )

באשטעטיגן די בּוסטערס צו ווערן דיסטריביּוטעד אזוי פרי ווי פרייטאג און גיבן פאר ניו יארקער אפילו  
  שטייענדיג בעפאר די הערבסט. 19-נאך מער שוץ קעגן קאוויד

   
   היינטיגע ציפערן ווערן אונטן איבערגעגעבן אין קורצן: די
   

   22.27 - 100,000פעלער פער  •

  20.88 -  100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7 •

  81,009 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  4,352 - סך הכל פאזיטיוו  •

  **4.81% - פראצענט פאזיטיוו •

   **5.88%  - פאזיטיווטאגיגע דורכשניט פון פראצענט -7 •

  +( 3) 2,332 -  פאציענטן האספיטאליזירט •

  415 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •

 ICU - 241 (7-  )פאציענטן אין  •

 (  -5)  89 -  מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

 +(  363)  336,923 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •



 

 

   13 -טאלטן דורך העלטקעיר אנש HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

  - דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •
57,641   

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

פארלעסליכע ציפער צו מעסטן  ( און צוליב אנדערע חשבונות, איז די מערסט 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. 

   
אלער , פארלאנגט מער נישט דער פעדער4אנגעהויבן 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 -אריע סטעיט׳ס פראצענט פאזיטיווע ציפערן אויסגערעכנט ווערן נאר מיט לאבאראט 
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 
וליב אנדערע חשבונות, אריינרעכענענדיג  און סיי אנטידזשען טעסטס. צוליב די טויש און צ 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 - 73,676ט דורך די סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמל •

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

   

    ראיאן
זונטאג, אוגוסט  

28 ,2022  
מאנטאג, אוגוסט 

29 ,2022  
דינסטאג, אוגוסט  

30 ,2022  

Capital 
Region    17.58  18.00  17.57  

Central New 
York    18.27  18.27  18.51  

Finger Lakes    12.88  13.26  13.55  

Long Island    26.33  26.38  25.99  

Mid-Hudson    21.33  21.45  21.40  

Mohawk 
Valley    20.61  20.69  20.52  

New York City    25.95  25.34  24.87  

North Country    20.22  20.56  20.83  

Southern Tier    17.56  18.66  19.54  



 

 

Western New 
York    17.87  18.52  18.12  

אין די גאנצע  
  22.42  22.68  22.78    סטעיט

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

   איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגנד**:
   

  ראיאן
,  28זונטאג, אוגוסט 

2022  
,  29מאנטאג, אוגוסט 

2022  
,  30דינסטאג, אוגוסט 

2022  

Capital Region  16.37  16.55  17.47  

Central New 
York  18.66  18.96  19.03  

Finger Lakes  12.59  12.42  11.93  

Long Island  25.51  25.07  25.10  

Mid-Hudson  19.85  19.79  19.70  

Mohawk Valley  19.78  18.78  18.07  

New York City  23.18  22.87  22.39  

North Country  19.91  19.95  19.50  

Southern Tier  20.76  20.78  20.60  

Western New 
York  18.28  17.85  18.05  

אין די גאנצע  
  20.88  21.09  21.34  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 )
ציפער און נישט   100,000פארשפרייטקייט פון דעם ווירוס אין א קאמיוניטי איז די פעלער פער די 

   פראצענט פאזיטיוו.
   

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

   
בארא אין  

NYC   
,  28זונטאג, אוגוסט 

2022  
,  29מאנטאג, אוגוסט 

2022  
,  30דינסטאג, אוגוסט 

2022  

Bronx  6.96%  6.86%  6.74%  

Kings  3.89%  3.85%  3.21%  

New York  4.98%  4.98%  4.85%  

Queens  7.01%  6.87%  6.70%  

Richmond  5.83%  5.66%  5.67%  

   
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 )



 

 

און נישט  ציפער  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 4,352נעכטן האבן 

   . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד:5,920,512הכל פעלער צו 
  

  נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו   קאונטי

Albany                             71,218                                     71  

Allegany                              9,895                                      7  

Broome                             52,912                                     43  

Cattaraugus                             17,633                                     33  

Cayuga                             18,471                                     18  

Chautauqua                             26,997                                     25  

Chemung                             24,192                                     17  

Chenango                             10,721                                     16  

Clinton                             20,119                                     14  

Columbia                             12,239                                     10  

Cortland                             12,090                                      6  

Delaware                              9,174                                     10  

Dutchess                             75,479                                     45  

Erie                            246,890                                   188  

Essex                              6,854                                      2  

Franklin                             10,920                                      6  

Fulton                             14,805                                     15  

Genesee                             15,237                                      5  

Greene                              9,923                                      7  

Hamilton                                995                                      1  

Herkimer                             15,983                                     11  

Jefferson                             23,757                                     22  

Lewis                              6,798                                     10  

Livingston                             13,179                                      8  

Madison                             15,288                                      9  

Monroe                            176,002                                     90  

Montgomery                             13,621                                     12  

Nassau                            487,367                                   365  

Niagara                             55,125                                     37  

NYC                          2,757,563                                  1,892  

Oneida                             62,722                                     57  

Onondaga                            130,500                                     99  

Ontario                             23,508                                     21  

Orange                            124,090                                   105  

Orleans                              9,693                                      4  

Oswego                             30,953                                     40  



 

 

Otsego                             12,019                                     13  

Putnam                             28,040                                     23  

Rensselaer                             37,901                                     41  

Rockland                            106,830                                     72  

Saratoga                             55,742                                     47  

Schenectady                             39,573                                     32  

Schoharie                              5,910                                      7  

Schuyler                              4,001                                      1  

Seneca                              6,845                                      6  

St. 
Lawrence                             24,190                                     25  

Steuben                             23,011                                     12  

Suffolk                            503,071                                   391  

Sullivan                             21,727                                     28  

Tioga                             12,660                                      9  

Tompkins                             23,992                                     37  

Ulster                             38,114                                     34  

Warren                             16,768                                     20  

Washington                             14,179                                     12  

Wayne                             19,828                                     16  

Westchester                            299,936                                   195  

Wyoming                              9,274                                      5  

Yates                              3,988                                      5  

   
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-האספיטאליזירט געווארן פאר פראבלעמען נישט פארבינדן צו קאווידזענען 

   

  ראיאן

  19-קאוויד 
פאציענטן יעצט 
  האספיטאליזירט

האספיטאליזירט  
צוליב קאוויד  

אדער  
קאמפליקאציעס  

  פון קאוויד 

פראצענט  
האספיטאליזירט  

צוליב קאוויד  
אדער  

קאמפליקאציעס  
  פון קאוויד 

האספיטאליזירט  
קאוויד איז  ווען 

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  110  60  54.5%  50  45.5%  

Central 
New 
York  87  50  57.5%  37  42.5%  

Finger 
Lakes  161  62  38.5%  99  61.5%  



 

 

Long 
Island  408  167  40.9%  241  59.1%  

Mid-
Hudson  271  110  40.6%  161  59.4%  

Mohawk 
Valley  35  19  54.3%  16  45.7%  

New 
York City  1,002  408  40.7%  594  59.3%  

North 
Country  46  21  45.7%  25  54.3%  

Southern 
Tier  87  31  35.6%  56  64.4%  

Western 
New 
York  125  51  40.8%  74  59.2%  

אין די  
גאנצע 
  58.0%  1,353  42.0%  979  2,332  סטעיט

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

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

   
באריכטעט געווארן, ברענגענדיג דעם סך הכל צו   19-נייע טויטפעלער צוליב קאוויד 13נעכטן זענען 

 . א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃ 57,641
   

 נײע טױטפעלער                     קאונטי

Cattaraugus  1  

Erie  1  

Kings  2  

Queens  3  

Rensselaer  1  

Richmond  1  

Suffolk  4  

    
יעריגע קינדער -11ביז  5ניו יארקער וועלכע זוכן צו באשטימען א צייט פאר וואקסין אפוינטמענטס פאר 

דערמוטיגט זיך צו פארבינדן מיט זייערע קינד׳ס ּפעדיַאטרישען, פאמיליע דאקטער, קאונטי העלט ווערן 
׳ס(, רורעל העלט צענטערס, אדער  FQHCקוואליפיצירטע 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 

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

   אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער.
   

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%7Cc864dc450830487bdc5208da8b8a295f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637975722766051542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=enadS3dhLNiZq3bp2LKwEaqbzU7C6316TA8ERuYGURs%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%7Cc864dc450830487bdc5208da8b8a295f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637975722766051542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=enadS3dhLNiZq3bp2LKwEaqbzU7C6316TA8ERuYGURs%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%7Cc864dc450830487bdc5208da8b8a295f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637975722766051542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZHMCZu0FZOLkXW66frLPkqLSOBsbf2FI36XPlxnY7oY%3D&reserved=0


 

 

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

   אין די עלטער.

  

, 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  . 
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