
 
 גאווערנער קעטי האוקול   11/7/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

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

גאווערנער מוטיגט ניו יארקער ווייטער צו ניצן די מיטלען זיך צו באשיצן קעגן און באהאנדלען  
           : וואקסינען, בּוסטערס, טעסט׳ען און באהאנדלונג19-קָאוויד 

     
      4טויטפעלער איבער׳ן סטעיט באריכטעט אום נאוועמבער  21

   
   

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

   

סניצן די מיטלען וואס זיי האבן אויף צו  ״איך מוטיג ניו יארקער צו בלייבן וואכזאם דעם נאוועמבער און אוי
האט גאווערנער האוקול האלטן זיך אליין, זייערע באליבטע און זייערע קאמיוניטיס זיכער און געזונט״, 

דעיט אויף וואקסין דאזעס, און לאזט זיך טעסט׳ען בעפאר  -טו-״מאכט זיכער צו בלייבן אפ געזאגט.
ט פאזיטיוו, רעדט מיט אייער דאקטאר איבער פאטענציעלע  צוזאמקונפטן אדער רייזן. אויב איר טעס

 באהאנדלונג אפציעס.״ 

   

  נייעם פובליק באוואוסטזיניגקייט קאמפייןפאריגע וואך, האט גאווערנער האוקול איינגעפירט א 
פיגורירנדיג ניו יארק סטעיט געזונטהייט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט רעדנדיג דירעקט צו ניו  

וואס  — 19-(, פלּו און קָאווידRSV׳רעסּפעראטָארי סינציטיאל ווירוס׳ ) —יארקער איבער דריי וויירוסן 
איז יעצט פארשפרייט אין דעם סטעיט מיט ענליכע סימפטאמען און די פאטענציעל צו פאראורזאכן  

פראדוצירט דורך דעם ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט, רעכענען אריין די ווידעאוס   ערנסטע קרענק.
געאייגנט פאר עלטערן; און א ווערסיע געצילט ספעציפיש פאר   לענגערע ווערסיעאון א  קורצן קליפ א 

     .העלטקעיר פארזארגער
      

און העכער קענען יעצט   5עלטער פון   גאווערנער האוקול דערמאנט ווייטער ניו יארקער אז קינדער אין
וועלכע זענען רעקאמענדירט צו העכערן באשיצונג קעגן    בייווַאלענט בוסטער איינשפריצןבאקומען דעם 

    .19-קָאוויד
      

וואקסין בוסטערס.  19-דער גאווערנער מוטיגט אויך ניו יארקער צו באקומען זייערע בייווַאלענט קָאוויד
אויף צו באשטעלן אן אּפוינטמענט פאר א בּוסטער, זאלן ניו יארקער זיך פארבינדן מיט זייער ארטיגער  

;  vaccines.govפַארמַאסי, קאונטי העלט דעפארטמענט אדער העלטקעיר פארזארגער; באזוכן 
צו געפונען דערנעבנדע    1-800-232-0233, אדער רופן 438829טעקסט׳ען זייער זיּפ קָאוד צו 

    לאקאציעס.
      

פלּו  טוט גאווערנער האוקול מוטיגן ניו יארקער צו באקומען זייער יערליכן פלּו וואקסין אזוי ווי אין צוגאב, 
לענגאויס ניו יארק סטעיט. דער פלּו ווירוס און דער ווירוס וואס ברענגט   סעזאן איז שוין ברייט פארשפרייט

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-launches-public-awareness-campaign-protect-new-yorkers-against-respiratory&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284736707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4t3QKIR1yxigsjPPZu1%2FGzjwf1R1HBUeosKZ7oBD2ts%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG8BbiVdQ2As&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284736707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2BqGtdt59drxFUrHtDT2WNv3PYoW3pygi1LBvLd40tc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjJbMCyI-WJo&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284736707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OZbCZ6w4G2O9J0%2B5lU1xTkPiJdeZsUkk9I2i8oIGFbo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ESZh5u_jEU&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284736707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Pdlx94kx6CD9gHNSzAXPHVNfs2tyBEv3qaIRVZBu5OM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-updated-covid-19-boosters-now-available-children&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284892932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WWW4cACMt%2BDOaourWOxvQvMMbibbmePcsZWmjzyUM4s%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%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284892932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tLAtkxC1CzzTNiso7ggr7rbpT84g2UbVg4ADqtXNcsA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-05_annual_flu_shot.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284892932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GyzLVD18myf7KHqxtAnNqZmoTQ1j%2BaiuMX9VW6FtS3U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-05_annual_flu_shot.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284892932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GyzLVD18myf7KHqxtAnNqZmoTQ1j%2BaiuMX9VW6FtS3U%3D&reserved=0


זענען ביידע פארשפרייט, און דערפאר איז זיך וואקסינירן קעגן ביידע דעם בעסטן אופן צו   19-קָאוויד
     בלייבן געזונט און צו פארמיידן די צוגעלייגטע דרוק אויף דעם העלטקעיר סיסטעם.

      
,  יערליכן פובליק עדיוקעשען קאמפייןלט דעפארטמענט פירט איין ווייטער איר דער סטעיט הע

איינשפריצן פאר   19-דערמאנענדיג פאר סיי ערוואקסענע און סיי עלטערן צו באקומען דעם פלּו און קָאוויד
ן אנגעהויבן רעקלאמירונגען אין סיי ענגליש און סיי שפאניש האב חדשים און העכער. 6זיך און קינדער 

    פאריגן חודש.
     

 דעפארטמענט העלט ארטיגן מיט׳ן אייך פארבינדטפאר אינפארמאציע איבער פלּו וואקסין קליניקס, 
 .  vaccines-Vaccines.gov/find אדער באזוכט

   
       די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:

   

   15.71 -טויזנט  100פעלער פער      .1
   20.53 - טויזנט  100טאגיגע דורכשניטליכע צאל פעלער פער -7 . 2
   41,661 -טעסט רעזולטאטן באריכטעט      .3
   3,070 -סך הכל פאזיטיוו     .4
        **6.57% -פראצענט פאזיטיוו      .5
         **5.88% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7
 (*  -0) 2,804 - פאציענט האספיטאליזאציעס     .7
 *  453 -נײע פאציענטן אין שפיטאל      .8
 ICU - 288 (-15  *)ן אין פאציענט     .9

 (* 15-) 87 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין . 10
 (* 412)+  358,728 -סך הכל ארויסגעלאזטע פאציענטן . 11
     *21 -פון העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך .  12
 -פון העלטקעיר אנטשטאלטן  HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך . 13

58,924*     

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

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

          פאזיטיוו. 
 זאמלט וועלכס קוואל דאטע  DOH NYS א איז סיסטעם דאטע אפרוף עלעקטראנישע געזונטהייט דער
 הָאומס, נּורסינג שפיטעלער, דורך  בלויז באריכטעט ווי דאטע טויטפאל טעגליכע פעסטגעשטעלטע איין
         איינריכטונגען. אויפפאסונג ערוואקסענע און

   
, וועט דער פעדעראלער דעפארטמענט פון  4אנגעהויבן מאנטאג, אפריל  וויכטיגע באמערקונג:

( מער נישט פאדערן פון טעסטינג איינריכטונגען וועלכע ניצן  HHSט און מענטשן סערוויסעס )געזונטהיי
אנטידזשען טעסטס צו באריכטן נעגאטיווע רעזולטאטן. אלס רעזולטאט, וועלן ניו יארק  -שנעלע 19-קָאוויד

 PCRע באריכטעט-סטעיט׳ס פראצענט פאזיטיווע ציפערן אויסגערעכנט ווערן נאר מיט לאבאראטאריע
רעזולטאטן. פאזיטיווע אנטידזשען טעסטס וועלן נאך אלץ באריכטעט ווערן צו ניו יארק סטעיט און דאס 

און סיי   PCRטויזנט וועט ווייטער אריינרעכענען סיי  100באריכטן נייע פעלער און פעלער פער 
ונגען אין די טעסטינג  אנטידזשען טעסטס. צוליב דער ענדערונג און אנדערע סיבות, אריינגערעכנט ענדער

פראצעדורן, איז דער מערסט פארלעסליכער ציפער צו מעסטן די ווירקונג פונ׳ם וויירוס אויף א קאמיוניטי  
      נישט די פראצענט פאזיטיוו. —דאטא  100,000דער פאל פער  

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-08_public_education_campaign.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284892932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q1DV4AAFNFzqDdaQn%2BmAskC8n7y3r%2BwTx3TFrYvfzaM%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%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284892932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aszQWt1iWuxuwco68I8DF43FLnnJwTqBcuNDQhkK2T8%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%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284892932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ESej6ykHcIhvdywe5DrvjHbSzTgrtI2PR9dsRBcUYi8%3D&reserved=0


   CDC - 75,220סך 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

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

          פאלגענד:
   

    ראיאן

פרייטאג, 
, 4נאוועמבער 

2022   
שבת, נאוועמבער  

5 ,2022   
זונטאג, נאוועמבער 

6 ,2022   

 Capital
Region    15.26   15.55   14.92   

 New Central
York    11.61   11.85   11.75   

Lakes Finger    11.85   12.07   12.21   

Island Long    23.58   23.82   24.19   

Hudson-Mid    18.97   19.43   19.78   

 Mohawk
Valley    14.16   14.22   14.13   

 York New
City   23.23   23.72   24.23   

 North
Country    14.25   14.93   14.87   

 Southern
Tier   17.72   17.51   17.74   

 New Western
York    13.42   13.37   13.57   

איבער׳ן גאנצן 
   20.53   20.23   19.88   סטעיט

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

          פאלגענד**: ווי איז טעג דריי לעצטע
          

    ראיאן
,  4פרייטאג, נאוועמבער 

2022   
, 5שבת, נאוועמבער 

2022   
,  6זונטאג, נאוועמבער 

2022   

Capital Region   6.68%   6.60%   6.59%   

Central New 
York   5.40%   5.40%   5.34%   

Finger Lakes   5.59%   5.50%   5.52%   

Long Island   6.07%   5.95%   5.94%   

Mid-Hudson   5.82%   5.82%   5.87%   

Mohawk Valley   6.67%   6.65%   6.48%   



New York City   5.58%   5.56%   5.58%   

North Country   6.96%   7.17%   7.07%   

Southern Tier   7.24%   7.15%   7.19%   

Western New 
York   8.25%   8.06%   8.03%   

איבער׳ן גאנצן 
   5.88%   5.88%   5.92% סטעיט 

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

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

          פאזיטיוו. 
      

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

          

בארא אין ניו יארק 
   סיטי

פרייטאג, נאוועמבער 
4 ,2022   

, 5ת, נאוועמבער שב
2022   

,  6זונטאג, נאוועמבער 
2022   

Bronx   6.57%   6.54%   6.52%   

Kings   4.27%   4.34%   4.43%   

New York   6.01%   5.79%   5.78%   

Queens   6.75%   6.82%   6.77%   

Richmond   5.57%   5.48%   5.45%   

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

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

          פאזיטיוו. 
   

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 3,070נעכטן האבן 
          . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:6,192,173סך הכל צו 

   

 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany   
                                                     

74,993   
                                                            

         31   

Allegany   
                                                      
10,345   

                                                            
           3   

Broome   
                                                      
55,879   

                                                            
         14   

Cattaraug
us   

                                                      
18,550   

                                                            
           3   

Cayuga   
                                                      
19,526   

                                                            
           5   

Chautauq
ua   

                                                     
28,272   

                                                            
           5   



Chemung   
                                                      
25,504   

                                                            
         18   

Chenango   
                                                     

11,305   
                                                            

           6   

Clinton   
                                                      
21,362   

                                                            
           6   

Columbia   
                                                      
12,990   

                                                            
           6   

Cortland   
                                                      
12,763   

                                                            
           5   

Delaware   
                                                     

   9,624   
                                                            

           4   

Dutchess   
                                                      

79,183   
                                                            

         43   

Erie  
                                                    2

57,827   
                                                            

         95   

Essex   
                                                     

   7,275   
                                                            

           6   

Franklin   
                                                      
11,620   

                                                            
           2   

Fulton   
                                                      
15,851   

                                                            
           3   

Genesee   
                                                      
15,944   

                                                            
           9   

Greene   
                                                      
10,344   

                                                            
           1   

Hamilton   
                                                     

   1,046   
                                                            

          -     

Herkimer   
                                                      
16,781   

                                                            
           3   

Jefferson   
                                                      
25,423   

                                                            
         19   

Lewis   
                                                     

   7,048   
                                                            

           1   

Livingston   
                                                      
13,792   

                                                            
           5   

Madison   
                                                      
16,154   

                                                            
           7   

Monroe   
                                                    1

83,129   
                                                            

         74   

Montgome
ry  

                                                     
14,406   

                                                            
           6   

Nassau   
                                                    5

09,913   
                                                            

      299   



Niagara   
                                                      
57,280   

                                                            
           7   

NYC  
                                                2,8

76,224   
                                                            

   1,606   

Oneida   
                                                      
66,111   

                                                            
         27   

Onondaga   
                                                    1

37,095   
                                                            

         41   

Ontario   
                                                      
24,805   

                                                            
         12   

Orange   
                                                    1

30,096   
                                                            

         60   

Orleans   
                                                      
10,097   

                                                            
           1   

Oswego   
                                                      
33,098   

                                                            
         10   

Otsego   
                                                      
12,666   

                                                            
           5   

Putnam   
                                                      
29,410   

                                                            
         22   

Rensselae
r  

                                                      
39,904   

                                                            
         26   

Rockland   
                                                    1

11,176   
                                                            

         55   

Saratoga   
                                                      

58,672   
                                                            

         30   

Schenecta
dy   

                                                      
41,646   

                                                            
         19   

Schoharie   
                                                     

   6,268   
                                                            

          -     

Schuyler   
                                                     

   4,191   
                                                            

           1   

Seneca   
                                                     

   7,281   
                                                            

           7   

St. 
Lawrence   

                                                     
25,429   

                                                            
           6   

Steuben   
                                                      
24,201   

                                                            
         12   

Suffolk   
                                                   5

27,383   
                                                            

      250   

Sullivan   
                                                      
22,937   

                                                            
           8   

Tioga   
                                                      
13,413   

                                                            
           3   



Tompkins   
                                                      
25,322   

                                                            
           5   

Ulster  
                                                      
40,410   

                                                            
         20   

Warren   
                                                      
17,854   

                                                            
           6   

Washingto
n   

                                                      
14,961   

                                                            
           3   

Wayne   
                                                     

20,891   
                                                            

           5   

Westchest
er  

                                                    3
12,616   

                                                            
      140   

Wyoming   
                                                     

   9,635   
                                                            

           3   

Yates   
                                                     

   4,252   
                                                            

           1   

   
      

  פאר פאזיטיוו  גע׳טעסט האבן וועלכע פערזאנען האספיטאליזירטע וויפיל ווייזט וואס  דאטע די איז אונטן
  וויפיל און קאמפליקאציעס 19-קָאוויד פאר אדער 19-קָאוויד פאר געווארן אריינגעלאזט זענען 19-קָאוויד
  אומשטענדן: 19-קָאוויד-נישט פאר געווארן  אריינגענומען זענען

   

 ן  ראיא

 19-קָאוויד 
פאציענטן 

איצט 
האספיטאליזיר 

 ט  

האספיטאליזיר 
ט צוליב קאוויד 

אדער  
קאמפליקאציע 
 ס פון קאוויד 

פראצענט 
האספיטאליזיר 
ט צוליב קאוויד 

אדער  
קאמפליקאציע 
 ס פון קאוויד 

האספיטאליזיר 
ט וואו קָאוויד  

איז נישט 
אריינגערעכנט 

געווען אלס  
איינע פון די  
סיבות פאר  

 ען  ארייננעמ

פראצענט 
האספיטאליזיר 
ט וואו קָאוויד  

איז נישט 
אריינגערעכנט 

געווען אלס  
איינע פון די  
סיבות פאר  
 ארייננעמען  

Capital 
Region   139   80   57.6%   59   42.4%   

Central 
New 
York   111   54   48.6%   57   51.4%   

Finger 
Lakes   293   76   25.9%   217   74.1%   

Long 
Island   439   203   46.2%   236   53.8%   

Mid-
Hudson   318   120   37.7%   198   62.3%   

Mohawk 
Valley   49   33   67.3%   16   32.7%   



New 
York 
City  1,149   445   38.7%   704   61.3%   

North 
Country   68   22   32.4%   46   67.6%   

Souther
n Tier   94   30   31.9%   64   68.1%   

Western 
New 
York   144   67   46.5%   77   53.5%   

איבער׳ן 
גאנצן 

   59.7%   1,674   40.3%   1,130   2,804 סטעיט 

   
פראצענט פון די וויירוסען וואס פארשפרייטן זיך.   95דער ָאמיקרָאן וועריענט פארטרעט איצט איבער 

  | דאטע  וועריענט 19-קָאווידפאר מער אינפארמאציע איבער וואריאנט נאכשפירן, ביטע באזוכט דא: 
         .(ny.gov) דעפארטמענט העלט

   
באריכטעט געווארן,   19-נייע טויטפעלער צוליב קאוויד 21, זענען  4פרייטאג, סעפטעמבער 58,924

. א געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי  57,920ברענגענדיג דעם סך הכל צו 
      פאלגענד:

     

 קאונטי 
נייע 
                                     פעלערטויט

Bronx   1   

Broome   1   

Dutchess   2   

Erie  1   

Kings   1   

Monroe   1   

Nassau   4   

Niagara   1   

Onondaga   1   

Queens   3   

Richmond   1   

St. 
Lawrence   

1   

Suffolk   1   

Westchester  1   

Yates   1   

   21 אלעס צוזאמען  

   

דאטא פארזאמלונג פון העלטקעיר אנטשטאלטן איז נישט איצט   HERDSוויכטיגע באמערקונג: 
וואך און הָאלידעיס. די סורוועי וועט פארזעצן היינט און די שפיטאל/טויטפאל דאטא  -געפאדערט אין סוף

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%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284892932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0ZrEtiltp1ZxA66V9AtOnypsWLikNeaazFCHbkxOquc%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%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284892932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0ZrEtiltp1ZxA66V9AtOnypsWLikNeaazFCHbkxOquc%3D&reserved=0


וועלן זיין ארויסגעשטעלט אין דעם מארגנדיגן באריכט. די ציפערן מיט א שטערן זענען באריכטעט  
 .  4אקטאבער געווארן אום פרייטאג, 

          
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 קענען אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע. עלטערן און אויפציער  
צו   0233-232-800-1, אדער רופן  438829, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו vaccines.govקענען באזוכן 

- טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז די פארזארגער שטעלן צו די פייזער
וואקסינען זענען יעצט נאכנישט  19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד  19-בייָאוענטעק קאוויד

          אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער. 
   

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

          גרופע.

   
###   
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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%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284892932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tLAtkxC1CzzTNiso7ggr7rbpT84g2UbVg4ADqtXNcsA%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%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284892932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nEd%2Fgk9ahSi8b9tDiUWmMGNrdtPEmL6O4nDAknWf8p0%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%7C153edacad5fb4b14e51e08dac0f25453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638034444284892932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6STROrD7aG%2FsMJyCmhCe0mCm%2BXYHJ8VY8fRnNHoZkr0%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

