
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול  9/14/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

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

   : וואקסינען, בּוסטערס, טעסטינג און באהאנדלונג19
  

  טויטפעלער באריכטעט נעכטן איבערן סטעיט 17
  

גאווערנאר·קעטי·האוקאל האט היינט איבערגעגעבן פאר ניו יארקער די לעצטע נייעס איבער די סטעיט'ס  
   .19-פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד

  
"מיט דעם וואס די סקול יאר האט זיך אנגעהויבן, מוטיג איך ניו יארקער צו בלייבן וואכזאם צו האלטן זיך  

 האט גאווערנער האקול געזאגט.קאמיוניטיס זיכער און געזונט",  אליין, זייערע באליבטע און זייערע
"נוצט אויס דעם וואקסין דורכן בלייבן צייטליך מיט די דאזעס. טעסט זיך בעפארן גיין צו צוזאמקומען  

אדער רייזן, און אויב איר טעסט פאזיטיוו, רעדט צו אייער דאקטאר איבער פאטענציאלע באהאנדלונג  
   אפציעס." 

  
וואקסין   19-גערופענע 'בייוועילענט' קאוויד-צטע וואך האט גאווערנער האקול אנאנסירט אז די אזוילע

יאר אדער עלטער און פון    12ּבייָאוענטעק זענען דא צו באקומען פאר יעדן פון  -בּוסטערס פון פייזער
ר, זאלן ניו יארקער  אדער עלטער. צו מאכן אן אּפוינטמענט פאר א בּוסטע 18פאר יעדן פון   —מָאדערנא 

זיך פארבינדן מיט זייער לאקאלע פארמאסי, קאונטי העלט דעּפארטמענט אדער מיט א דאקטאר; באזוכן  
vaccines.org 1-800-232אדער רופן  438829; שיקן א טעקסט מעסעדזש מיט זייער זיּפ קָאוד צו-

   צו טרעפן דערנעבנדע לאקאציעס. 0233
  

אין צוגאב, האט גאווערנער האקול אנאנסירט אז אנטוהן מאסקעס וועלן יעצט זיין פרייוויליג אין מערערע  
כענענדיג אויף פובליק טראנספארטאציע, אין פלעצער וואו עס איז געווען געפאדערט בעפאר, אריינרע

טעקסיס, אין לופטפעלדער, היימלאזע שעלטערס, טורמעס און ארעסט צענטערן. מאסקעס וועלן נאכאלץ  
פארלאנגט ווערן ביי מושב זקנים'ס און העלט קעיר אנשטאלטן וועלכע זענען אונטערגעווארפן אונטער די  

טמענט, און אזוי אויך אין קלינישע פלעצער וועלכע זענען  רעגולאציעס פון די סטעיט העלט דעּפאר
(, אפיס פון  Office of Mental Healthאונטער רעגולאציע פון די אפיס פון גייסטישע געזונטהייט )

( און אפיס פאר  Office of Addiction Services and Supportsאדיקשען סערוויסעס און שטיצע )
  (.Office for People With Developmental Disabilitiesליטיס )מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאבי

  
   די היינטיגע ציפערן ווערן אונטן איבערגעגעבן אין קורצן:

  
  26.77 - 100,000פעלער פער  •

  19.90  - 100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7 •



 

 

  75,114 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

   5,231 - סך הכל פאזיטיוו •

   **6.17% - פראצענט פאזיטיוו •

    **6.79% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •

  (-33)  2,159 - פאציענטן האספיטאליזירט •

  359 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •

  ICU - 229  (2-)פאציענטן אין  •

  +(10) 86 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

   +(378) 340,953 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

  17 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

 -  דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •
57,874  

    
** 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.
 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. 
  

נישט דער פעדעראלער  , פארלאנגט מער4אנגעהויבן 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 -נאר מיט לאבאראטאריעסטעיט׳ס פראצענט פאזיטיווע ציפערן אויסגערעכנט ווערן 

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  

ב די טויש און צוליב אנדערע חשבונות, אריינרעכענענדיג  און סיי אנטידזשען טעסטס. צולי 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 - 73,958ט צו און געזאמלט דורך די סך הכל טויטפעלער באריכטע •

  
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.

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

  

   ראיאן
זונטאג,  

,  11סעפטעמבער 
2022   

מאנטאג,  
,  12סעפטעמבער 

2022   

דינסטאג,  
,  13סעפטעמבער 

2022   

Capital 
Region  16.00  16.58  17.74  



 

 

Central New 
York  19.29  20.56  21.94  

Finger 
Lakes  12.41  12.81  13.41  

Long Island  22.06  22.62  24.37  

Mid-Hudson  16.69  17.60  18.33  

Mohawk 
Valley  19.78  20.55  22.73  

New York 
City  18.04  18.63  19.89  

North 
Country  16.03  17.25  20.66  

Southern 
Tier  17.74  18.05  20.49  

Western 
New York  16.16  16.71  18.17  

אין די גאנצע  
  19.90  18.56  17.91  סטעיט

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

    איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגנד**:
    

   ראיאן
זונטאג, סעפטעמבער 

11  ,2022   
מאנטאג, סעפטעמבער  

12  ,2022   
דינסטאג, סעפטעמבער 

13  ,2022   

Capital Region   8.59%  8.65%  9.04%  

Central New 
York   9.80%  10.02%  9.85%  

Finger Lakes   7.40%  7.48%  7.38%  

Long Island   7.74%  7.73%  7.63%  

Mid-Hudson   5.78%  6.91%  6.62%  

Mohawk Valley   12.21%  12.07%  12.08%  

New York City   5.23%  5.57%  5.34%  

North Country   9.10%  9.51%  9.89%  

Southern Tier   8.97%  8.96%  9.06%  

Western New 
York   12.15%  12.40%  12.36%  

אין די גאנצע  
  6.79%  6.96%  6.56%   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 )
ער און נישט  ציפ 100,000די פארשפרייטקייט פון דעם ווירוס אין א קאמיוניטי איז די פעלער פער 

    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 **:
    

באראו אין  
NYC   

, 11זונטאג, סעפטעמבער 
2022   

מאנטאג, סעפטעמבער  
12  ,2022   

דינסטאג, סעפטעמבער 
13  ,2022   

Bronx  5.69%  5.69%  5.67%  

Kings  4.15%  5.11%  4.47%  

New York  5.11%  4.99%  5.07%  

Queens  6.75%  6.69%  6.66%  

Richmond  5.89%  5.92%  5.84%  

    
** 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 5,231נעכטן האבן 
    . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד:5,972,214הכל פעלער צו 

  
  

  נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  71,924  62  

Allegany  10,023  7  

Broome  53,516  62  

Cattaraugus  17,865  18  

Cayuga  18,670  13  

Chautauqua  27,263  23  

Chemung  24,447  31  

Chenango  10,832  11  

Clinton  20,327  22  

Columbia  12,383  23  

Cortland  12,270  19  

Delaware  9,260  6  

Dutchess  76,154  62  

Erie  249,049  217  

Essex  6,926  6  

Franklin  11,062  34  

Fulton  14,985  21  

Genesee  15,334  12  

Greene  9,991  6  

Hamilton  1,001  -  

Herkimer  16,131  22  



 

 

Jefferson  24,072  42  

Lewis  6,846  3  

Livingston  13,280  9  

Madison  15,439  13  

Monroe  177,271  96  

Montgomery  13,754  16  

Nassau  491,795  448  

Niagara  55,528  46  

NYC  2,780,306  2,196  

Oneida  63,419  85  

Onondaga  131,673  113  

Ontario  23,685  18  

Orange  125,143  104  

Orleans  9,754  3  

Oswego  31,321  46  

Otsego  12,153  6  

Putnam  28,312  36  

Rensselaer  38,210  34  

Rockland  107,629  62  

Saratoga  56,312  49  

Schenectady  39,986  41  

Schoharie  5,974  7  

Schuyler  4,027  3  

Seneca  6,918  8  

St. Lawrence  24,411  30  

Steuben  23,238  18  

Suffolk  507,897  602  

Sullivan  21,955  24  

Tioga  12,797  20  

Tompkins  24,303  43  

Ulster  38,501  28  

Warren  16,932  21  

Washington  14,329  21  

Wayne  20,012  13  

Westchester  302,271  240  

Wyoming  9,318  4  

Yates  4,030  6  

    
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 
פון די סיבות פאר  
  האספיטאליזאציע

פראצענט 
האספיטאליזירט 

ווען קאוויד איז  
נישט 

אריינגערעכנט 
געווארן אלץ איינע 
פון די סיבות פאר  
  האספיטאליזאציע

Capital 
Region  128  72  56.3%  56  43.8%  

Central 
New 
York  76  48  63.2%  28  36.8%  

Finger 
Lakes  208  76  36.5%  132  63.5%  

Long 
Island  387  156  40.3%  231  59.7%  

Mid-
Hudson  235  75  31.9%  160  68.1%  

Mohawk 
Valley  51  31  60.8%  20  39.2%  

New 
York City  805  312  38.8%  493  61.2%  

North 
Country  40  28  70.0%  12  30.0%  

Southern 
Tier  92  44  47.8%  48  52.2%  

Western 
New 
York  137  60  43.8%  77  56.2%  

אין די  
גאנצע 
  58.2%  1,257  41.8%  902  2,159  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 17נעכטן זענען 
   . א געאגראפישע צוטיילונג לויט דער קאונטי וואו די מענטשן האבן געוואוינט איז ווי פאלגנד:57,874

  

 נײע טױטפעלער                     קאונטי

Bronx  2  

Kings  2  

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%7C96f0eae855e744fefcf608da9672fe21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987717899440362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jz1IQRH72tBN6CQwRZp3jN5Xqrh7XQ9ExpFJf4QNqKU%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%7C96f0eae855e744fefcf608da9672fe21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987717899440362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jz1IQRH72tBN6CQwRZp3jN5Xqrh7XQ9ExpFJf4QNqKU%3D&reserved=0


 

 

Monroe  1  

Otsego  1  

Queens  3  

Schenectady  1  

Suffolk  5  

Sullivan  1  

Westchester  1  

  17  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 
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 פראגן  פאר עלטערן און ג  וועבזייטלבאזוכט אונזער 
און ענטפערס און מיט נאך מיטלען 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%7C96f0eae855e744fefcf608da9672fe21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987717899440362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3gHeeOSY7x7PuFsgE2L%2FHz8T6WU6LhfmJO47MO5u4vA%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%7C96f0eae855e744fefcf608da9672fe21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987717899440362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=awZCs%2FlPz30PqIwWeSgKbiAFmTwKhi6wI%2B%2B2i0ugYjA%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%7C96f0eae855e744fefcf608da9672fe21%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987717899440362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aoBOnPzJXft4EXjqTbSuJDilQQQOAlf%2FtFaA%2BT596Vc%3D&reserved=0
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