
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   9/2/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

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

  באהאנדלונג און טעסטינג בּוסטערס, וואקסינען, :19
  

בּוסטער שַאטס פון מָאדערנא און פייזער באשטעטיגט; דא צו באקומען פון   19-נייע קאוויד 
  קומענדיגע וואך

  
  סטעיט איבערן נעכטן באריכטעט טויטפעלער 16

    
  

גאווערנאר·קעטי·האוקאל האט היינט איבערגעגעבן פאר ניו יארקער די לעצטע נייעס איבער די סטעיט'ס 
היינט האט די צענטער פאר קראנקייט קאנטראל און פארמיידונג  .19-מפן קאווידפארשריט מיטן באקע 

(Centers for Disease Control and Prevention, CDCהאט באשטעטיגט נייע קאוויד )-בּוסטער   19
יאר   12פאר מענטשן פון  —יאר און עלטער, און פון פייזער  18שַאטס פון מָאדערנא פאר מענטשן פון 

   און עלטער.
  

"מיט נייע בּוסטערס וועלכע וועלן זיין צו באקומען פון קומענדיגע וואך, וועלן ניו יארקער בקרוב זיך  
"עס איז קריטיש  האט גאווערנער האקול געזאגט.צן פון די לעצטע וואריאנטן", בעסער קענען באשי

וויכטיג אז מיר זאלן אויסנוצן די לעצטע כלים און מיטלען וואס שטייען אונז צום האנט כדי צו האלטן אונז  
ס פון פעלער  אליין און אונזערע באליבטע זיכער און געזונט. אזוי ווי מיר גרייטן זיך פאר מעגליכע כוואליע 

  אין די הערבסט, מוטיג איך ניו יארקער צו בלייבן צייטליך מיט זייערע וואקסינען און בלייבן וואכזאם."
  

וועלכע זענען ספעצילע צוזאמגעשטעלט צו קענען ציהלן וואריאנטן פון די משפחה פון   –די בּוסטערס 
וין צו זיין באקומען ביי לאקאלע העלט קעיר  דארפן ש – 19-אמיקראן און גיבן אפילו מער שוץ קעגן קאוויד

  ּפרָאוויידערס דורכאויס די קומענדיגע וואך.

   
   די היינטיגע ציפערן ווערן אונטן איבערגעגעבן אין קורצן:

   

   19.25 - 100,000פעלער פער  •

  19.96 -  100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7 •

  55,728 – טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •

  3,762 - סך הכל פאזיטיוו  •

  **6.87% -פראצענט פאזיטיוו  •

   **5.78%  - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •



 

 

  (-74) 2,235 -  פאציענטן האספיטאליזירט •

  334 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •

 ICU - 235 (19-  )פאציענטן אין  •

 (  0)  85 -  מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

 +(  391)  337,716 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

  16 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

  - דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •
57,674  

   
** 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

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

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

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

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

טויזנט מענטשן וועלן פארזעצן אריינצורעכענען   100יע טעגליכע פעלער און פעלער פער באריכטונג פון ני
און סיי אנטידזשען טעסטס. צוליב די טויש און צוליב אנדערע חשבונות, אריינרעכענענדיג   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 - 73,697סך 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
   ערטער.  נורסינג היימען, ערוואקסענע קעיר איינריכטונגען, אינדערהיים, אין האספיס, און אנדערע 

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

   

  ראיאן
דינסטאג, אוגוסט  

30 ,2022  
מיטוואך, אוגוסט  

31 ,2022  
דאנערשטאג,  

  2022, 1סעפטעמבער 

Capital 
Region  17.47  17.12  17.68  

Central New 
York  19.03  19.05  18.37  



 

 

Finger Lakes  11.93  11.80  11.44  

Long Island  25.10  24.69  23.97  

Mid-Hudson  19.70  19.34  18.60  

Mohawk 
Valley  18.07  18.52  18.43  

New York 
City  22.39  22.18  21.20  

North 
Country  19.50  18.24  17.12  

Southern 
Tier  20.60  21.53  21.08  

Western 
New York  18.05  17.74  17.54  

אין די גאנצע  
  19.96  20.65  20.88  סטעיט

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

   איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגנד**:
   

  ראיאן
,  30דינסטאג, אוגוסט 

2022  
,  31מיטוואך, אוגוסט 

2022  
דאנערשטאג, סעפטעמבער  

1 ,2022  

Capital Region  9.23%  9.15%  9.49%  

Central New 
York  9.31%  9.28%  9.32%  

Finger Lakes  6.97%  6.90%  6.88%  

Long Island  7.91%  7.79%  7.94%  

Mid-Hudson  4.20%  4.09%  4.10%  

Mohawk Valley  10.80%  10.96%  11.30%  

New York City  4.75%  4.74%  4.59%  

North Country  10.61%  9.78%  9.59%  

Southern Tier  8.49%  8.80%  9.34%  

Western New 
York  12.49%  12.01%  12.29%  

אין די גאנצע  
  5.78%  5.83%  5.88%  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   100,000די פארשפרייטקייט פון דעם ווירוס אין א קאמיוניטי איז די פעלער פער 

   פראצענט פאזיטיוו.
   

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

   



 

 

בארא אין  
NYC   

,  30דינסטאג, אוגוסט 
2022  

,  31מיטוואך, אוגוסט 
2022  

דאנערשטאג, סעפטעמבער  
1 ,2022  

Bronx  6.74%  6.60%  6.39%  

Kings  3.21%  3.15%  3.01%  

New York  4.85%  4.84%  4.62%  

Queens  6.70%  6.86%  6.90%  

Richmond  5.67%  5.81%  5.71%  

   
** 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 3,762נעכטן האבן 
   . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד:5,929,215הכל פעלער צו 

  

  נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו   קאונטי

Albany  71,356  58  

Allegany  9,909  6  

Broome  53,040  53  

Cattaraugus  17,681  20  

Cayuga  18,508  12  

Chautauqua  27,043  20  

Chemung  24,231  19  

Chenango  10,746  7  

Clinton  20,161  20  

Columbia  12,258  11  

Cortland  12,112  9  

Delaware  9,198  8  

Dutchess  75,602  53  

Erie  247,256  157  

Essex  6,861  4  

Franklin  10,946  11  

Fulton  14,834  16  

Genesee  15,251  7  

Greene  9,932  4  

Hamilton  995  -  

Herkimer  16,005  6  

Jefferson  23,795  18  

Lewis  6,808  5  

Livingston  13,207  12  

Madison  15,314  11  

Monroe  176,215  100  



 

 

Montgomery  13,656  19  

Nassau  488,118  341  

Niagara  55,204  35  

NYC  2,761,370  1,634  

Oneida  62,824  45  

Onondaga  130,683  86  

Ontario  23,530  8  

Orange  124,283  96  

Orleans  9,698  2  

Oswego  31,015  29  

Otsego  12,042  9  

Putnam  28,084  14  

Rensselaer  37,959  29  

Rockland  106,957  66  

Saratoga  55,854  56  

Schenectady  39,653  37  

Schoharie  5,921  7  

Schuyler  4,007  4  

Seneca  6,856  4  

St. Lawrence  24,220  11  

Steuben  23,042  14  

Suffolk  503,797  275  

Sullivan  21,766  13  

Tioga  12,688  15  

Tompkins  24,067  36  

Ulster  38,180  28  

Warren  16,798  18  

Washington  14,206  11  

Wayne  19,847  9  

Westchester  300,348  161  

Wyoming  9,281  2  

Yates  3,997  1  

   
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 
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 

פראצענט  
האספיטאליזירט  

ווען קאוויד איז  
נישט 

אריינגערעכנט 
געווארן אלץ איינע 



 

 

פון די סיבות פאר  
  האספיטאליזאציע

פון די סיבות פאר  
  האספיטאליזאציע

Capital 
Region  109  64  58.7%  45  109  

Central 
New 
York  83  51  61.4%  32  83  

Finger 
Lakes  159  61  38.4%  98  159  

Long 
Island  404  174  43.1%  230  404  

Mid-
Hudson  250  88  35.2%  162  250  

Mohawk 
Valley  30  13  43.3%  17  30  

New 
York City  952  376  39.5%  576  952  

North 
Country  46  24  52.2%  22  46  

Southern 
Tier  77  32  41.6%  45  77  

Western 
New 
York  125  52  41.6%  73  125  

אין די  
גאנצע 
  2,235  1,300  41.8%  935  2,235  סטעיט

   
פראצענט פון די ווירוסען וואס פארשפרייטן זיך. פאר   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 16נעכטן זענען 

 . א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃ 57,674
   

  קאונטי
נײע  

  טױטפעלער

Albany  1  

Bronx  1  

Delaware  1  

Erie  1  

Kings  4  

Nassau  3  

New York  2  

Queens  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%7C40862f5b5b694b56ed4408da8d1acec0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977443528625654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Kz%2FFUNby%2FKI8lsf2hju5t6oAcrYuRb1xDzCvGxKHL7A%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%7C40862f5b5b694b56ed4408da8d1acec0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977443528625654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Kz%2FFUNby%2FKI8lsf2hju5t6oAcrYuRb1xDzCvGxKHL7A%3D&reserved=0


 

 

Suffolk  2  

אלעס 
  16  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 
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
וואקסינען זענען יעצט נאכנישט   19-אווידוואקסין, וויבאלד די אנדערע ק  19-בייָאוענטעק קאוויד-פייזער 

   אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער.
   

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

   אין די עלטער.
  

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

   

ראיאנישע וואקסינאציע ציפערן לויט  
   לאקאציע פון ּפרָאוויידער

  

  
מענטשן מיט כאטש אײן 

  װאקסין דאזע
פולשטנדיג 

  װאקסינירטע מענטשן

  ראיאן
 אלעס צוזאמען  

  סך הכל
 אלעס צוזאמען  

  סך הכל

Capital 
Region   

982,449  899,313  

Central New 
York   

658,156  608,952  

Finger Lakes   885,269  819,404  

Long Island   2,242,579  1,997,448  

Mid-Hudson   1,759,537  1,542,793  

Mohawk 
Valley   

331,315  308,571  

New York 
City   

8,260,929  7,311,096  

North 
Country   

311,462  281,647  

Southern Tier   454,125  414,029  

Western New 
York   

977,316  898,103  

אין די גאנצע  
   סטעיט 

16,863,137  15,081,356  

         

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C40862f5b5b694b56ed4408da8d1acec0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977443528625654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8qq0gotTcaltoOo2Msp%2FBH8vZRuIr3hXj5gXGcNd0xA%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%7C40862f5b5b694b56ed4408da8d1acec0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977443528625654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w%2F8m%2Bj6Be%2FxidAmqlCHUxh7kKfYntYpE1vFrGQUt0hc%3D&reserved=0


 

 

      בּוסטער/נאך שַאטס

  ראיאן
 אלעס צוזאמען  

  סך הכל
  7 װאוקס אין די לעצטע

  טעג

Capital 
Region   

598,115  1,540  

Central New 
York   

401,086  1,106  

Finger Lakes   628,325  2,457  

Long Island   1,431,685  3,378  

Mid-Hudson   1,130,984  3,244  

Mohawk 
Valley   

209,229  606  

New York 
City   

3,711,670  12,462  

North 
Country   

188,261  510  

Southern Tier   285,066  895  

Western New 
York   

665,935  2,032  

אין די גאנצע  
   סטעיט 

9,250,356  28,230  

   
   

אינפארמירן ניו יארקער   ווערט פארעפענטליכט כדי צו  וואקסין נאכפאלגונג דעשבאורד 19-קאווידדי 
וואקסין. דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט פאדערט אז   19-איבער די פארטיילונג פון די קאוויד

וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע אין פארלויף   19- וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאוויד
שט מיט די נייסטע די וואקסין אויסטיילונג שעה; דער דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרי 24פון 

אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. ציפערן באריכטעט דורך די ניו יארק סטעיט  
זענען עטוואס אנדערש פון ציפערן באריכטעט צו די   CIRאון  NYSIISהעלט דעּפארטמענט פון די 

וואס רעכנט אריין דאזעס געגעבן דורך די פעדעראלע רעגירונג און אנדערע   —פעדעראלע רעגירונג 
קליינע אונטערשיידן. ציפערן פון ביידע אינפארמאציע קוועלער זענען אריינגערעכנט אין די אויבערשטע  

   פארפענטליכונג.

   
  

  
###  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי 

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418|  ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C40862f5b5b694b56ed4408da8d1acec0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977443528625654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hrQ5oS7SFOQH9X3goJsbKv17VGHvRMt51mZQdxN%2FZ%2Bg%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%7C40862f5b5b694b56ed4408da8d1acec0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977443528625654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dclexRa9d0Lf9BMfwXtTuccJcIe9ZMKJ6n84bH2MNnc%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

