
 
 גאווערנער קעטי האוקול   9/7/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

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

  
בּוסטער איינשפריץ קען   19-ווַאלענטיגע קָאוויד-בילדער פון גאווערנער האוקול באקומענדיג צוויי

   דארָאל קען מען געפונען -Bאון  דאמען געפונען 
  

   6ביז סעפטעמבער  3ויטפעלער באריכטעט פון סעפטעמבער סטעיט׳יגע ט-גאנץ 58
      
   

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

  
״מיט די גע׳אפדעיט׳עטע בּוסטער צו באקומען דעם וואך, מוטיג איך שטארק אלע ניו יארקער צו נעמען  

״ניצט אויס די   האט גאווערנער האוקול געזאגט.  ,״19-שריטן אויף זיך בעסער צו באשיצן קעגן קָאוויד
מיטלען וואס מיר האבן צו דער האנט כדי צו האלטן אפגעהיטן  -געלעגנהייט פון די לעצטע כלים און הילפס

אונזערע פאמיליעס און אונזערע קאמיוניטיס. לאזט אייך טעסט׳ען בעפאר צוזאמקונפטן אדער רייזן, און  
איבער פאטענציעלע באהאנדלונג   אויב איר ווערט גע׳טעסט פאזיטיוו, רעדט מיט אייער דאקטער

 אפציעס.״  
  

ווַאלענטיגע -פריער היינט האט גאווערנער האוקול אויסגעמאלדן אז עס איז שוין דא צו באקומען צוויי
וואריאנטן און   BA .5און  BA.4וואקסין בּוסטערס, וועלכע זענען געאייגנט צוצולייגן ָאמיקרָאן   19-קָאוויד

בּוסטערס זענען איצט דא צו באקומען פון   19-אקסינאציע באשיצונג. קָאווידאונטערשטיצן פריערדיגע וו 
און   18און העכער און פון מאדערנא פאר די וואס זענען  12בייאוענטעק פאר יעדן אין עלטער פון -פייזער

 העכער. 
  

ער ארטיגער  אויף צו באשטעלן אן אּפוינטמענט פאר א בּוסטער, זאלן ניו יארקער זיך פארבינדן מיט זיי
פַארמַאסי, ארטיגע קאונטי העלט דעפארטמענט אדער העלטקעיר פארזארגער. ניו יארקער קענען אויך  

צו   0233-232-800-1אדער רופן  438829, טעקסט׳ען זייער זיּפ קָאוד צו  vaccines.govבאזוכן 
 געפונען דערנעבנדע לאקאציעס.  

  
דן אז מאסקירן וועט איצט זיין אפציאנעל אין מערערע  אין צוגאב, האט גאווערנער האוקול אויסגעמאל

ערטער וואו זיי זענען פריער געווען פארלאנגט, אריינגערעכנט אויף פובליק טראנספארטאציע, אין  
ערטער, טורמעס און תפיסות. מאסקעס וועלן  -אויסדינגען, ביי עירפארטס, היימלאזע שיץ-אויטאס צום

אויפפאסונג און העלטקעיר אנטשטאלטן רעגולירט דורכ׳ן סטעיט  -אקסענעווייטער זיין געפאדערט ביי ערוו

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fgovkathyhochul%2Falbums%2F72177720301915300%2Fwith%2F52341506965%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceda16a3b76c24069a0f308da90fa7cd5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637981702794589660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=i4fC7IPHes%2FnT6eDDT8pMuF3OYoSFG2uj4qkk4QXAUo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzJNqCTMBcpI%26feature%3Dyoutu.be&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceda16a3b76c24069a0f308da90fa7cd5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637981702794589660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vxXeQrbb1u7%2F9T8DVXOTpq879NB%2BmJGEVSkkz%2BXKhpo%3D&reserved=0


העלט דעפארטמענט און אין קלינישע איינריכטונגען רעגולירט דורכ׳ן אפיס פון גייסטישע געזונט, אפיס  
  פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע, און אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסַאביליטיס.

  
 טאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:  די היינטיגע דע

  

   17.33 - טויזנט   100פעלער פער  •
   17.89 - טויזנט 100טאגיגע דורכשניטליכע צאל פעלער פער -7 •
   41,881 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •
   3,386 -סך הכל פאזיטיוו  •
   **7.25% -פראצענט פאזיטיוו  •

     ** 5.95% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •
   (69)+ 2,225 - פאציענט האספיטאליזאציעס •

   * 1,024 -נײע פאציענטן אין שפיטאל  •

 ICU -235 (-3 *)פאציענטן אין  •
 (*  1)+ 88 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •
 (*  788)+ 338,872 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

 *  58 -פון העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •
  - דורך העלטקעיר איינריכטונגען HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט צו  •

57,752*   

      
** 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 פראצענט  —דאטא  100,000ציפערן צו מעסטן וויירוס אימפאקט אויף א קאמיוניטי דער פאל פער  

     פאזיטיוו. 
      

ט דאטע קוואל וועלכס זאמל 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. 
      

, פארלאנגט מער נישט דער פעדעראלער 4אנגעהויבן מאנטאג, אפריל  וויכטיגע באמערקונג:
( פאר טעסטינג איינריכטונגען וועלכע ניצן  HHSן סערוויסעס )דעפארטמענט פון געזונטהייט און מענטש

אנטידזשען טעסטס צו באריכטן נעגאטיווע רעזולטאטן. אלס רעזולטאט, וועלן ניו יארק  -שנעלע 19-קָאוויד
 PCRבאריכטעטע -סטעיט׳ס פראצענט פאזיטיווע ציפערן אויסגערעכנט ווערן נאר מיט לאבאראטאריע

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

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

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

   CDC - 73,796סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •

      



און   NYS DOHטויט סערטיפיקאט דאטע באריכטער דורך  פראוויזארישער  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. 
      

פעלקערונג איז ווי  טויזנט פון דעם בא 100טאגיגע דורכשניט פון קעיסעס ּפער -7א יעדע ראיאן׳ס 
     פאלגענד: 

      

 ראיאן  
זונטאג,  

,  4סעפטעמבער 
2022   

מאנטאג,  
,  5סעפטעמבער 

2022   

דינסטאג,  
,  6סעפטעמבער 

2022   

Capital 
Region   17.28   16.43   15.50   

Central New 
York   17.89   17.00   16.21   

Finger 
Lakes   11.39   11.40   10.91   

Long Island   23.55   22.46   22.19   

Mid-Hudson   18.32   17.44   17.04   

Mohawk 
Valley   18.34   18.13   17.19   

New York 
City  20.75   19.54   18.79   

North 
Country   17.12   15.31   13.84   

Southern 
Tier  21.05   20.49   19.16   

Western 
New York   16.58   16.04   14.80   

איבער׳ן 
   17.89   18.60   19.56 גאנצן סטעיט 

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

     לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגענד**: 
      

 ראיאן  
זונטאג, סעפטעמבער 

4 ,2022   
מאנטאג, סעפטעמבער  

5 ,2022   
דינסטאג, סעפטעמבער 

6 ,2022   

Capital Region   9.66%   9.48%   9.16%   

Central New 
York   8.97%   9.22%   9.26%   

Finger Lakes   7.37%   7.37%   7.35%   

Long Island   8.08%   8.07%   8.22%   

Mid-Hudson   3.46%   3.65%   4.05%   

Mohawk 
Valley   11.60%   11.91%   12.04%   



New York City   4.53%   4.48%   4.84%   

North Country   9.89%   9.29%   8.90%   

Southern Tier   9.37%   9.62%   9.96%   

Western New 
York   12.40%   12.23%   12.16%   

איבער׳ן גאנצן 
   5.95%   5.62%   5.59% סטעיט 

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

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

     פאזיטיוו. 
      

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

      
בארא אין ניו יארק 

 סיטי 
זונטאג, סעפטעמבער 

4 ,2022   
מאנטאג, סעפטעמבער  

5 ,2022   
דינסטאג, סעפטעמבער 

6 ,2022   

Bronx   6.20%   6.10%   6.19%   

Kings   2.89%   2.78%   3.34%   

New York   4.74%   4.76%   4.75%   

Queens   7.04%   7.10%   7.13%   

Richmond   6.11%   6.18%   6.21%   

      
** 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 פראצענט  —דאטא  100,000ציפערן צו מעסטן וויירוס אימפאקט אויף א קאמיוניטי דער פאל פער  

     פאזיטיוו. 
      

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 3,386נעכטן האבן 
     . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד: 5,944,986סך הכל צו 

   

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany   71,560   48   

Allegany   9,946   8   

Broome   53,225   33   

Cattaraugus   17,732   12   

Cayuga   18,568   15   

Chautauqua   27,109   22   

Chemung   24,302   16   

Chenango   10,772   1   

Clinton   20,211   4   

Columbia   12,291   14   

Cortland   12,157   9   



Delaware   9,219   4   

Dutchess   75,786   47   

Erie  247,859   109   

Essex   6,879   3   

Franklin   10,977   4   

Fulton   14,878   8   

Genesee   15,278   3   

Greene   9,959   15   

Hamilton   998   1   

Herkimer   16,043   4   

Jefferson   23,874   11   

Lewis   6,820   4   

Livingston   13,221   5   

Madison   15,355   7   

Monroe   176,598   77   

Montgomery  13,684   9   

Nassau   489,516   333   

Niagara   55,325   19   

NYC  2,768,612   1,455   

Oneida   63,017   47   

Onondaga   131,001   81   

Ontario   23,568   8   

Orange   124,608   74   

Orleans   9,716   2   

Oswego   31,101   17   

Otsego   12,079   9   

Putnam   28,155   17   

Rensselaer   38,033   14   

Rockland   107,263   104   

Saratoga   56,015   35   

Schenectady   39,769   26   

Schoharie   5,943   6   

Schuyler   4,012   2   

Seneca   6,879   6   

St. Lawrence   24,280   10   

Steuben   23,109   12   

Suffolk   505,332   369   

Sullivan   21,847   19   

Tioga   12,729   6   

Tompkins   24,144   12   

Ulster  38,280   24   

Warren   16,841   9   



Washington   14,252   8   

Wayne   19,904   13   

Westchester  301,046   151   

Wyoming   9,299   3   

Yates   4,010   2   

     
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-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  

 ייננעמען  אר

פראצענט 
אריינגענומען  

וואו קָאוויד  
איז נישט 

אריינגערעכנט 
געווען אלס  
איינע פון די  
סיבות פאר  
 ארייננעמען  

Capital 
Region   106   62   58.5%   44   41.5%   

Central 
New 
York   72   42   58.3%   30   41.7%   

Finger 
Lakes   170   64   37.6%   106   62.4%   

Long 
Island   405   181   44.7%   224   55.3%   

Mid-
Hudson   262   101   38.5%   161   61.5%   

Mohawk 
Valley   63   35   55.6%   28   44.4%   

New 
York City   892   364   40.8%   528   59.2%   

North 
Country   32   17   53.1%   15   46.9%   

Southern 
Tier  89   33   37.1%   56   62.9%   

Western 
New 
York   134   58   43.3%   76   56.7%   

איבער׳ן 
גאנצן 

   57.0%   1,268   43.0%   957   2,225 סטעיט 

      



פראצענט פון די ווירוסען וואס פארשפרייטן זיך. פאר   95דער ָאמיקרָאן וואריאנט פארטרעט איצט איבער 
וועריענט דאטע | העלט    19-קָאווידבאזוכט דא: )מער אינפארמאציע איבער וואריאנט נאכשפירן, ביטע  

     (.ny.govנט )דעפארטמע
      

,  19-נייע טויטפעלער באריכטעט צוליב קָאוויד 58, זענען געווען 9/6, ביז דינסטאג, 9/3פון שבת, 
. א געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי  57,752ברענגנדיג דעם סך הכל צו  

 פאלגענד: 
      

 קאונטי 
נייע 

 טויטפעלער 

Bronx   3   

Broome   3   

Cattaraugus   1   

Chautauqua   1   

Chenango   1   

Clinton   1   

Dutchess   1   

Herkimer   1   

Kings   13   

Monroe   2   

Nassau   5   

New York   1   

Niagara   1   

Onondaga   1   

Ontario   2   

Oswego   3   

Queens   4   

Rockland   2   

Saratoga   1   

Suffolk   9   

Sullivan   1   

Wayne   1   

אלעס  
   58 צוזאמען 

        
  צייטווייליג איז אנטשטאלטן געזונטהייט פון  פארזאמלונג דאטא HERDS באמערקונג: וויכטיגע 

  פארגעזעצט  ווידער און  9/5/22  ביז 9/3/2022  פון  עיהָאליד און  וויקענד דעם צוליב  געווארן אפגעשטעלט
 פארזאמלטע טעג פיר  די צאלן הכל סך די  אין אריינגערעכנט  ווערן אנגעמערקט, וואו . 9/6/2022 אום

  געווענטליך ווי העכער  אויסזען דאטא געוויסע קען רעזולטאט אלס .9/6/2022 ביז 229/3/20 פון דאטא
   שטערן. א מיט אנגעצייכנט  איז אפעקטירט איז וואס דאטא טעג. לעצטערע  די אין

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

גט זיך צו פארבינדן מיט זייערע קינד׳ס ּפעדיַאטרישען, פאמיליע דאקטער, קאונטי העלט ווערן דערמוטי
׳ס(, רורעל העלט צענטערס, אדער FQHCקוואליפיצירטע העלט צענטערס )-דעפארטמענטס, פעדעראל

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%7Ceda16a3b76c24069a0f308da90fa7cd5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637981702794589660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GoM6QAvaBPgq%2BMyMxvlqpkVKHkjAMhyyZQDfseGMeUw%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%7Ceda16a3b76c24069a0f308da90fa7cd5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637981702794589660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GoM6QAvaBPgq%2BMyMxvlqpkVKHkjAMhyyZQDfseGMeUw%3D&reserved=0


פַארמַאסיס וועלכע טוען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע. עלטערן און  
800-1-, אדער רופן  438829, טעקסט׳ען זייער זיּפ קָאוד צו  vaccines.govער קענען באזוכן אויפצי

-צו טרעפן דערנעבנדע פלעצער. מאכט זיכער אז דער פארזארגער באט אן דעם פייזער 232-0233
וואקסינען זענען נאכנישט אויטאריזירט  19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד  19-ייָאוענטעק קאווידב

    פאר דער עלטער גרופע.  
      

, אפט געפרעגטע פראגעס  פאר עלטערן און אויפציער פאר נייע אינפארמאציע  וועבזייטלבאזוכט אונזער 
מיטלען ספעציעל געאייגנט פאר עלטערן און אויפציער פון דער עלטער  -און ענטפערס, און הילפס

     גרופע.  
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