
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול  9/23/2022  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 10
   
  

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

  
"מיט דעם הערבסט סעזאן יעצט שוין אונטערוועגנס, מוטיג איך ניו יארקער צו בלייבן וואכזאם און  

אויסנוצן די כלים וואס מיר האבן צו האלטן זיך אליין, זייערע באליבטע און זייערע קאמיוניטיס זיכער און  
יבן צייטליך מיט די דאזעס.  "נוצט אויס דעם וואקסין דורכן בליהאט גאווערנער האקול געזאגט. געזונט", 

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

  
- ידגערופענע 'בייוועילענט' קאוו-גאווערנער האקול זעצט פאר צו שטופן ניו יארקער צו באקומען זייער אזוי

יאר אדער עלטער    12ּבייָאוענטעק זענען דא צו באקומען פאר יעדן פון -וואקסין בּוסטערס פון פייזער 19
אדער עלטער. צו מאכן אן אּפוינטמענט פאר א בּוסטער, זאלן ניו   18פאר יעדן פון  —און פון מָאדערנא 

טמענט אדער מיט א  יארקער זיך פארבינדן מיט זייער לאקאלע פארמאסי, קאונטי העלט דעּפאר
אדער רופן   438829; שיקן א טעקסט מעסעדזש מיט זייער זיּפ קָאוד צו vaccines.orgדאקטאר; באזוכן 

  צו טרעפן דערנעבנדע לאקאציעס.  1-800-232-0233
  

אין צוגאב, מוטיגט גאווערנער האקול ניו יארקער צו באקומען זייער יערליכן פלּו וואקסין אזוי ווי די פלּו  
חודשים און   6סעזאן דערנענטערט זיך. דער פלּו וואקסין איז רעקאמענדירט פאר כמעט יעדן איינעם פון  

ען זיך פארשפרייטן אין דעם זעלבן  קענ 19-עלטער. דער פלּו ווירוס און דער ווירוס וואס ברענגט קאוויד
צייט דורכאויס די הערבסט און ווינטער, דערפאר איז דאס וואקסינירט ווערן קעגן ביידע די בעסטע וועג צו  

  בלייבן געזונט און פארמיידן פון די העלט קעיר סיסטעם צו ווערן איבערגעשטרענגט.
  

פארבינדט אייך מיט די לאקאלע העלט  פאר מער אינפארמאציע איבער פלּו וואקסין קליניקס,  
   .vaccines-Vaccines.gov/findבאזוכט  אדער דעּפארטמענט

  
   די היינטיגע ציפערן ווערן אונטן איבערגעגעבן אין קורצן:

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fcontact%2Fcontact_information%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mG5OKSRrT798M9P7HZQbuHRAL%2BT1IaTJxILEpyZDDnI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fcontact%2Fcontact_information%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mG5OKSRrT798M9P7HZQbuHRAL%2BT1IaTJxILEpyZDDnI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Ffind-vaccines%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wuBonSB4Q%2FHq2HwwpuFBDmfYM%2BOCRcL5IPgFA5QkIEU%3D&reserved=0


 

 

  27.52 - 100,000פעלער פער  •

  24.11  - 100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7 •

  71,073 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

   5,378 - סך הכל פאזיטיוו •

   **7.31% - פראצענט פאזיטיוו •

   **6.61% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •

  (12-) 2,196 - פאציענטן האספיטאליזירט •

  391 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •

 ICU - 223  (1 )פאציענטן אין  •

  (12-) 76 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

  (387) 343,748 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

   10 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

  58,007 -  דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •

  
** 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 מער 4אנגעהויבן 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 -אר מיט לאבאראטאריעסטעיט׳ס פראצענט פאזיטיווע ציפערן אויסגערעכנט ווערן נ

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  

צוליב די טויש און צוליב אנדערע חשבונות, אריינרעכענענדיג  און סיי אנטידזשען טעסטס.  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 - 74,125ריכטעט צו און געזאמלט דורך די סך הכל טויטפעלער בא •

  
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.

  

      40,196,940 - געגעבן סך הכל װאקסין דאזעס •

  6,862 -שעה  24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  32,438 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  - יאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע 18פראצענט ניו יארקער פון   •
93.3%  



 

 

 - שטענדיג װאקסינירטיאר אלט און עלטער װאס זענען פול 18פראצענט ניו יארקער פון   •
84.7%  

  (CDCיאר און העכער מיט צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ) 18פראצענט ניו יארקער פון   •
- 95.0%  

  - (CDCיאר און העכער וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער פון   •
88.6%  

  - (CDCווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )יאר מיט צום  17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן  •
85.6%  

  - (CDCיאר וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט ) 17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן  •
75.1%  

  83.4% - פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •

  75.4% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט •

  92.3% - ( CDC) פראצענט פון אלע ניו יארקער מיט צום ווייניגסטנס אײן װאקסין דאזע •

  78.8%  - (CDCלשטענדיג װאקסינירט )פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פו •

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

  

  ראיאן
דינסטאג,  
,  20סעפטעמבער 

2022  

מיטװאך, 
,  21סעפטעמבער 

2022  

דאנערשטאג, 
,  22סעפטעמבער 

2022  

Capital 
Region  19.62  20.17  21.84  

Central 
New York  26.91  27.65  28.26  

Finger 
Lakes  15.66  16.17  16.77  

Long Island  28.53  30.27  31.56  

Mid-Hudson  24.08  24.87  25.34  

Mohawk 
Valley  24.49  24.64  26.73  

New York 
City  21.29  22.27  23.06  

North 
Country  24.07  24.58  23.77  

Southern 
Tier  22.36  22.93  23.42  

Western 
New York  18.73  19.18  18.41  

אין די גאנצע  
  24.11  23.38  22.45  סטעיט

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

     איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגנד**:
     



 

 

  ראיאן
דינסטאג, סעפטעמבער 

20  ,2022  
מיטװאך, סעפטעמבער 

21  ,2022  
דאנערשטאג, סעפטעמבער 

22  ,2022  

Capital Region  9.42%  9.47%  10.03%  

Central New 
York  10.43%  10.67%  10.78%  

Finger Lakes  7.32%  7.57%  7.73%  

Long Island  8.18%  8.07%  8.05%  

Mid-Hudson  5.85%  6.14%  6.06%  

Mohawk 
Valley  11.24%  11.63%  12.35%  

New York City  4.89%  4.99%  4.98%  

North Country  10.41%  10.60%  10.25%  

Southern Tier  8.22%  8.85%  8.75%  

Western New 
York  11.52%  11.51%  11.10%  

אין די גאנצע  
  6.61%  6.61%  6.48%  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.
   

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  

דינסטאג, סעפטעמבער 
20  ,2022  

מיטװאך, סעפטעמבער 
21  ,2022  

דאנערשטאג, סעפטעמבער 
22  ,2022  

Bronx  6.08%  6.40%  6.30%  

Kings  3.60%  3.64%  3.68%  

New York  5.11%  5.24%  5.23%  

Queens  6.11%  6.22%  6.16%  

Richmond  5.69%  5.69%  5.63%  

     
** 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 5,378נעכטן האבן 
     . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד:6,014,256הכל פעלער צו 

   

        פאזיטיוו נײע  פאזיטיוו הכל סך  קאונטי

Albany  72,468  71        



 

 

Allegany  10,106  5        

Broome  53,925  61        

Cattaraugus  17,995  18        

Cayuga  18,843  22        

Chautauqua  27,460  21        

Chemung  24,622  13        

Chenango  10,961  25        

Clinton  20,516  16        

Columbia  12,550  79        

Cortland  12,392  24        

Delaware  9,352  14        

Dutchess  76,815  68        

Erie  250,790  209        

Essex  7,004  9        

Franklin  11,194  16        

Fulton  15,201  35        

Genesee  15,462  17        

Greene  10,055  9        

Hamilton  1,008  -        

Herkimer  16,250  22        

Jefferson  24,356  27        

Lewis  6,891  1        

Livingston  13,362  20        

Madison  15,566  22        

Monroe  178,302  145        

Montgomery  13,904  29        

Nassau  495,429  424        

Niagara  55,819  26        

NYC  2,797,347  2,210        

Oneida  63,927  59        

Onondaga  132,884  151        

Ontario  23,878  30        

Orange  126,129  130        

Orleans  9,827  7        

Oswego  31,687  39        

Otsego  12,259  17        

Putnam  28,567  23        

Rensselaer  38,535  54        

Rockland  108,508  129        

Saratoga  56,768  61        

Schenectady  40,327  46        

Schoharie  6,028  11        



 

 

Schuyler  4,056  7        

Seneca  6,974  3        

St. Lawrence  24,613  24        

Steuben  23,418  23        

Suffolk  511,949  485        

Sullivan  22,147  21        

Tioga  12,919  10        

Tompkins  24,529  26        

Ulster  38,902  55        

Warren  17,100  27        

Washington  14,441  12        

Wayne  20,203  23        

Westchester  304,297  235        

Wyoming  9,365  5        

 Yates 4,074  7          

                  

    
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 
 יעצט פאציענטן

  האספיטאליזירט

 האספיטאליזירט
  קאוויד צוליב

  אדער
  קאמפליקאציעס

  קאוויד פון

 פראצענט
 האספיטאליזירט

  קאוויד צוליב
  אדער

  קאמפליקאציעס
  קאוויד פון

 האספיטאליזירט
  איז קאוויד ווען

 נישט
 אריינגערעכנט

 איינע אלץ געווארן
  פאר סיבות די פון

  האספיטאליזאציע

 פראצענט
 האספיטאליזירט

  איז קאוויד ווען
 נישט

 אריינגערעכנט
 איינע אלץ געווארן

  פאר סיבות די פון
  האספיטאליזאציע

Capital 
Region  122  79  64.8%  43  35.2%  

Central 
New 
York  93  54  58.1%  39  41.9%  

Finger 
Lakes  203  72  35.5%  131  64.5%  

Long 
Island  391  191  48.8%  200  51.2%  

Mid-
Hudson  238  105  44.1%  133  55.9%  

Mohawk 
Valley  52  29  55.8%  23  44.2%  

New 
York City  826  310  37.5%  516  62.5%  



 

 

North 
Country  52  27  51.9%  25  48.1%  

Southern 
Tier  79  45  57.0%  34  43.0%  

Western 
New 
York  140  59  42.1%  81  57.9%  

  די אין
 גאנצע
  55.8%  1,225  44.2%  971  2,196  סטעיט

   
פון די ווירוסן וועלכע דרייען זיך   95%דער ָאומיקרָאן וואריאנט איז יעצט פאראנטווארטליך פאר מער פון  

וואריאנט   19-קאווידארום. פאר מער אינפארמאציע איבער וואריאנט נאכשפירן, ביטע באזוכט דא: )
    .(ny.govציפערן | העלט דעּפארטמענט )

  
באריכטעט געווארן, ברענגענדיג דעם סך הכל צו   19-נייע טויטפעלער צוליב קאוויד 10נעכטן זענען 

   . א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃58,007
   

                           טױטפעלער נײע  קאונטי

Kings  2          

Madison  1          

Onondaga  1          

Queens  4          

Suffolk  1          

Ulster  1          

      
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 
 Federally Qualified Health Centersקוואליפיצירטע העלט צענטערס )-דעפארטמענטס, פעדעראל

,FQHC  ׳ס(, רורעל העלט צענטערס, אדער פַארמַאסיס וועלכע טוען מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין
, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד  vaccines.govפאר דער עלטער גרופע. עלטערן און גַארדיענס קענען באזוכן 

צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז   1-800-232-0233אדער רופן  438829צו 
-אקסין, וויבאלד די אנדערע קאווידוו 19-בייָאוענטעק קאוויד-די וואקסינאציע פלאץ שטעלט צו די פייזער

     וואקסינען זענען יעצט נאכנישט אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער. 19
  

ע אינפארמאציע, אפט געפרעגטע פראגן  פאר עלטערן און גַארדיענס מיט ניי  וועבזייטלבאזוכט אונזער 
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  
   ראיאן, איז װי פאלגנד׃

  

  לאקאציע לויט ציפערן וואקסינאציע ראיאנישע
    ּפרָאוויידער פון

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%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wj60eDXrNehDJ4pcseq2A81dFwMThOhfJ6vgdfvHZCI%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%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wj60eDXrNehDJ4pcseq2A81dFwMThOhfJ6vgdfvHZCI%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%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W69%2BtTXbSqgAmX6EHytoo8uIDGwjwhA5mm6KmySR%2FrA%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%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t6RVAWl3bR%2Bj4yXA2hhUV9hIKT80Rm6ho14ZdXlXZpw%3D&reserved=0


 

 

   
 אײן כאטש  מיט מענטשן

  דאזע װאקסין
 װאקסינירטע פולשטנדיג

  מענטשן

  ראיאן
 אלעס צוזאמען  

  סך הכל
 אלעס צוזאמען  

  סך הכל

Capital 
Region  

983,827  900,706  

Central New 
York  

659,189  609,851  

Finger Lakes  887,020  820,873  

Long Island  2,246,244  2,000,964  

Mid-Hudson  1,762,990  1,545,934  

Mohawk 
Valley  

331,782  308,992  

New York City  8,278,289  7,327,239  

North Country  311,841  282,015  

Southern Tier  454,738  414,712  

Western New 
York  

979,149  899,711  

  גאנצע די אין
  סטעיט

16,895,069  15,110,997  

      

    שַאטס בּוסטער/נאך

  ראיאן
 אלעס צוזאמען  

  סך הכל
  7 װאוקס אין די לעצטע

  טעג

Capital 
Region  

599,579  586  

Central New 
York  

401,965  306  

Finger Lakes  629,733  463  

Long Island  1,434,709  938  

Mid-Hudson  1,133,370  894  

Mohawk 
Valley  

209,650  103  

New York City  3,725,436  4,313  

North Country  188,548  99  

Southern Tier  285,644  149  

Western New 
York  

667,434  461  

  גאנצע די אין
  סטעיט

9,276,068  8,312  

      

  

  



 

 

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

  24וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע דערין   COVID-19אז װאקסינאציע אנשטאלטן זאלן באריכטן אלע 
שטונדן; די וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע אויפ'ן דעשבאורד ווערט טעגליך אפדעיטעד צו אפשפיגלען  

די לעצטע מעסטונגען אין די סטעיט'ס וואקסינירונג פרואוו. 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.
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