
 
 גאווערנער קעטי האוקול   10/5/2022  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 קָאוויד
     : וואקסינען, בּוסטערס, טעסט׳ען און באהאנדלונג19

       
    טויטפעלער איבער׳ן סטעיט באריכטעט נעכטן 23

     
     

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

״אזוי ווי דער וועטער קילט זיך און מיר קומען צוריק אריין פון אינדרויסן, מוטיג איך ניו יארקער צו ווייטער  
צו ניצן די מיטלען וועלכע זענען פאראן צו האלטן זיך, זייערע נאענטע,  שטיין אויף דער וואך, זיכער מאכן 

״ניצט אויס די געלעגנהייט  האט גאווערנער האוקול געזאגט. און זייערע קאמיוניטיס זיכער און געזונט,״ 
דעיט אויף דאזעס. לאזט אייך טעסט׳ען בעפאר צוזאמקונפטן אדער  -טּו-פון דעם וואקסין דורך בלייבן ָאּפ

רייזן, און אויב איר ווערט גע׳טעסט פאזיטיוו, רעדט מיט אייער דאקטער איבער פאטענציעלע 
 באהאנדלונג אפציעס.״ 

   

וואקסין    19-ווַאלענטיגע קאוויד-מוטיגן ניו יארקער אפצונעמען זייער צווייגאווערנער האוקול טוט ווייטער 
און העכער.   18יאר און העכער און פון מאדערנא פאר   12בייאוענטעק פאר יעדער  -בּוסטערס פון פייזער

אויף צו באשטעלן אן אּפוינטמענט פאר א בּוסטער, זאלן ניו יארקער זיך פארבינדן מיט זייער ארטיגער  
;  vaccines.govַארמַאסי, ארטיגן קאונטי העלט דעפארטמענט אדער העלטקעיר פארזארגער; באזוכן פ

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

   
  עס ווי אזוי וואקסין פלּו  כע יערלי זייער באקומען צו  יארקער ניו מוטיגן האוקול  גאווערנער טוט  צוגאב, אין

  6  פון איינעם יעדן כמעט פאר רעקאמענדירט ווערט וואקסין פלּו דער סעזאן.  פלּו דער זיך דערנענטערט
 מאל איין אויף זיך קענען 19-קָאוויד ברענגט וואס ווירוס דער  און ווירוס פלּו דער  העכער. און חדשים

  אופן בעסטער דער ביידע קעגן וואקסינירן  זיך איז ערפאר ד און ווינטער, און הערבסט דעם  פארשפרייטן
   סיסטעם. העלטקעיר דעם  אויף  דרוק צוגעלייגטע  די  פארמיידן צו און געזונט בלייבן צו

  
 פארבינדט אייך מיט׳ן ארטיגן העלט דעפארטמענטפאר אינפארמאציע איבער פלּו וואקסין קליניקס, 

 .  /vaccines-https://www.vaccines.gov/find אדער באזוכט
  

    ן אין קורצן: די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעב

   22.78 - טויזנט   100פעלער פער  •

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%7Cd011f0110e0740e1820508daa6f3ea8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638005863803306926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J6WOsfhusVkY5Dv%2B9lcyxWvNM58G3Kxj1kxdSjk3Uug%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%7Cd011f0110e0740e1820508daa6f3ea8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638005863803306926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PzyWr8fvQehkya4BQWLeElKzRivQUCVdu0y%2BtG0b5f8%3D&reserved=0


   21.15 - טויזנט 100טאגיגע דורכשניטליכע צאל פעלער פער -7 •

   58,923 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט  •

  4,451 -סך הכל פאזיטיוו  •
 ** 7.30% -פראצענט פאזיטיוו  •
     ** 6.97% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •
   (26)+ 2,392 - פאציענט האספיטאליזאציעס •
   421 -נײע פאציענטן אין שפיטאל  •

  ICU - 230  (-18)פאציענטן אין  •
   (4-) 83 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •
 (  360)+ 347,409 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •
   23 -פון העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSאריכטעט דורך נייע טויטפעלער ב •
 -פון העלטקעיר אנטשטאלטן  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •

58,215   

      
** 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. 
      

דאטע קוואל וועלכס זאמלט  NYS DOHדער געזונטהייט עלעקטראנישע אפרוף דאטע סיסטעם איז א 
טעלטע טעגליכע טויטפאל דאטע ווי באריכטעט בלויז דורך שפיטעלער, נּורסינג הָאומס, איין פעסטגעש

     און ערוואקסענע אויפפאסונג איינריכטונגען. 
      

, פארלאנגט מער נישט דער פעדעראלער 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 -סטעיט׳ס פראצענט פאזיטיווע ציפערן אויסגערעכנט ווערן נאר מיט לאבאראטאריע

ס וועלן נאך אלץ באריכטעט ווערן צו ניו יארק סטעיט און דאס רעזולטאטן. פאזיטיווע אנטידזשען טעסט
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  
ערסט פארלעסליכער ציפער צו מעסטן די ווירקונג פונ׳ם וויירוס אויף א קאמיוניטי  פראצעדורן, איז דער מ

     נישט די פראצענט פאזיטיוו.  —דאטא  100,000דער פאל פער  
   CDC - 74,363סך 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
      

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

      

 ראיאן  

זונטאג,  

,  2אקטאבער 

2022   

מאנטאג,  

,  3אקטאבער 

2022   

דינסטאג,  

,  4אקטאבער 

2022   

Capital 

Region   21.78   21.30   21.20   



Central New 

York   27.85   27.65   27.61   

Finger Lakes   17.92   18.29   18.29   

Long Island   25.59   25.12   24.76   

Mid-Hudson   21.50   21.10   20.91   

Mohawk 

Valley   25.85   25.76   26.43   

New York 

City  20.59   20.33   19.92   

North 

Country   24.79   24.89   24.11   

Southern 

Tier  21.05   21.05   21.05   

Western 

New York   17.93   17.72   17.73   

איבער׳ן גאנצן 

   21.15   21.41   21.66 סטעיט 

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

     לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגענד**: 
      

 ראיאן  

,  2זונטאג, אקטאבער 

2022   

,  3מאנטאג, אקטאבער 

2022   

,  4דינסטאג, אקטאבער 

2022   

Capital Region   9.93%   9.93%   9.82%   

Central New 

York   10.69%   10.67%   10.65%   

Finger Lakes   8.47%   8.54%   8.56%   

Long Island   7.52%   7.45%   7.38%   

Mid-Hudson   6.39%   6.57%   6.63%   

Mohawk Valley   11.58%   11.71%   11.11%   

New York City   5.21%   5.41%   5.51%   

North Country   10.41%   10.49%   10.52%   

Southern Tier   8.47%   8.64%   8.12%   

Western New 

York   11.00%   10.64%   10.63%   

איבער׳ן גאנצן 

   6.97%   6.93%   6.79% 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. 
      



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

      
בארא אין ניו יארק 

 סיטי 

,  2זונטאג, אקטאבער 

2022   

,  3מאנטאג, אקטאבער 

2022   

,  4דינסטאג, אקטאבער 

2022   

Bronx   5.50%   5.62%   5.69%   

Kings   3.92%   4.31%   4.55%   

New York   5.49%   5.48%   5.45%   

Queens   6.20%   6.20%   6.12%   

Richmond   8.09%   8.24%   8.26%   

      
** 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. 
      

עיט, ברענגנדיג דעם  אין ניו יארק סט 19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 4,451נעכטן האבן 
      . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:6,063,035סך הכל צו 

   
 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany   73,180   106   

Allegany   10,196   5   

Broome   54,442   60   

Cattaraugus   18,173   28   

Cayuga   19,084   24   

Chautauqua   27,670   22   

Chemung   24,852   21   

Chenango   11,059   11   

Clinton   20,807   27   

Columbia   12,699   9   

Cortland   12,544   20   

Delaware   9,429   10   

Dutchess   77,492   79   

Erie  252,808   198   

Essex   7,080   8   

Franklin   11,325   9   

Fulton   15,442   33   

Genesee   15,596   20   

Greene   10,163   7   

Hamilton   1,014   -  

Herkimer   16,421   22   

Jefferson   24,714   24   

Lewis   6,929   6   



Livingston   13,499   10   

Madison   15,747   21   

Monroe   179,664   141   

Montgomery  14,088   17   

Nassau   499,243   308   

Niagara   56,193   38   

NYC  2,817,162   1,648   

Oneida   64,654   83   

Onondaga   134,446   156   

Ontario   24,180   29   

Orange   127,270   123   

Orleans   9,925   11   

Oswego   32,187   58   

Otsego   12,386   12   

Putnam   28,832   27   

Rensselaer   38,968   28   

Rockland   109,253   63   

Saratoga   57,377   45   

Schenectady   40,687   23   

Schoharie   6,095   11   

Schuyler   4,097   2   

Seneca   7,060   8   

Lawrence St.   24,864   25   

Steuben   23,645   24   

Suffolk   516,492   408   

Sullivan   22,360   27   

Tioga   13,058   14   

Tompkins   24,769   27   

Ulster  39,359   32   

Warren   17,318   21   

Washington   14,600   18   

Wayne   20,403   18   

Westchester  306,454   200   

Wyoming   9,435   17   

Yates   4,146   9   

     
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  
    ארייננעמען

פראצענט 
אריינגענומען  

וואו קָאוויד  
איז נישט 

אריינגערעכנט 
געווען אלס  
איינע פון די  
סיבות פאר  
    ארייננעמען

 Capital
Region    139   92   66.2%   47   33.8%   

 Central
 New

York    120   63   52.5%   57   47.5%   

 Finger
Lakes    268   87   32.5%   181   67.5%   

 Long
Island    426   187   43.9%   239   56.1%   

-Mid
Hudson    254   98   38.6%   156   61.4%   

 Mohawk
Valley    77   40   51.9%   37   48.1%   

 New
 York

City   845   309   36.6%   536   63.4%   

 North
Country    49   24   49.0%   25   51.0%   

 Southern
Tier   95   44   46.3%   51   53.7%   

 Western
 New

York    119   57   47.9%   62   52.1%   

 איבער׳ן
 גאנצן
   58.2%   1,391   41.8%   1,001   2,392  סטעיט

  
           

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

     .(ny.govדעפארטמענט )
      

, ברענגנדיג דעם סך הכל צו  19-צוליב קָאוויד נייע טויטפעלער באריכטעט געווארן 23נעכטן זענען 
      וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד: . א געאגראפישע צוטיילונג לויט דער  58,215

      

                                                            טויטפעלער נייע  קאונטי

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%7Cd011f0110e0740e1820508daa6f3ea8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638005863803306926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p03RqfkjwHF%2B3q9xi3xi8f7GmCsECdlVmPCs9s4I1Ko%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%7Cd011f0110e0740e1820508daa6f3ea8d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638005863803306926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p03RqfkjwHF%2B3q9xi3xi8f7GmCsECdlVmPCs9s4I1Ko%3D&reserved=0


Albany   1                          

Broome   1                          

Dutchess   1                          

Erie  3                          

Kings   3                          

Monroe   1                          

New York   1                          

Niagara   1                          

Onondaga   1                          

Ontario   1                          

Orange   1                          

Queens   1                          

Richmond   1                          

Schoharie   1                          

Suffolk   3                          

Westchester  1                          

Wyoming   1                          

                          23 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 
׳ס(, רורעל העלט צענטערס, אדער FQHCקוואליפיצירטע העלט צענטערס )-דעפארטמענטס, פעדעראל

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

צו טרעפן דערנעבנדע פלעצער. מאכט זיכער אז דער פארזארגער באט אן דעם   1-800-232-0233
וואקסינען זענען נאכנישט  19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19- עק קאווידבייָאוענט-פייזער

     אויטאריזירט פאר דער עלטער גרופע. 
      

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

     גרופע.  
   

  ### 
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