
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול  11/21/2022  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
    

    18טויטפעלער באריכטעט איבערן סטעיט נאוועמבער  17
   
   

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

   
"אזוי ווי מיר דערנענטערן זיך צו די האלידעיס אויפן סוף וואך, מוטיג איך ניו יארקער צו בלייבן וואכזאם  
און אויסנוצן די כלים וואס מיר האבן צו האלטן זיך אליין, זייערע באליבטע און זייערע קאמיוניטיס זיכער  

ט די וואקסין דאזעס און טעסט זיך "בלייבט צייטליך מי האט גאווערנער האקול געזאגט.און געזונט", 
בעפארן גיין צו פארזאמלונגען אדער אויף רייזעס. אויב איר טעסט פאזיטיוו, רעדט מיט אייער דאקטאר 

  איבער פאטענציעלע באהאנדלונג אפציעס." 
   

ווייזנדיג ניו  פובליק אויפמערקזאמקייט קאמפיין  פריער דעם חודש, האט גאווערנער האקול אנגעהויבן א 
יארק סטעיט העלט קאמישאנער דר. מערי ט. באסעט רעדנדיג דירעקט צו ניו יארקער איבער דריי ווירוסן  

  –  19-(, די פלו און קאווידRespiratory Syncytial Virus, RSVרעסּפיראטארי סינסישעל ווירוס ) –
וועלכע דרייען זיך יעצט ארום אין די סטעיט מיט ענליכע סימפטאמען איינער צו אנדערן און די פאטענציאל 

צו פאראורזאכן ערנסטע קראנקהייט. די ווידעאוס וואס זענען פראדוצירטט געווארן דורך די ניו יארק  
וואס ווענדט זיך צו   לענגערע גירסאאון א  קורצע קליּפסטעיט העלט דעּפארטמענט רעכענען אריין א 
   .העלט קעיר פראפעסיאנאלןעלטערן; און א גירסא וואס ציהלט ספעציפיש 

  
יאר און עלטער קענען יעצט   5אז קינדער פון   גאווערנער האקול זעצט פאר צו דערמאנען ניו יארקער

- וועלכע זענען רעקאמענדירט צו פארמערן די שוץ קעגן קאוויד 'בייוועילענט' בּוסטער שַאטסבאקומען די 
19.   

  
וואקסין בוסטערס. צו   19-דער גאווערנער מוטיגט אויך ניו יארקער צו באקומען זייערע 'ביוועילענט' קאוויד

מאכן אן אּפוינטמענט פאר א בּוסטער, זאלן ניו יארקער זיך פארבינדן מיט זייער לאקאלע פארמאסי, 
; שיקן א טעקסט מעסעדזש vaccines.govקאונטי העלט דעּפארטמענט אדער מיט א דאקטאר; באזוכן 

   צו טרעפן דערנעבנדע לאקאציעס. 1-800-232-0233אדער רופן  438829מיט זייער זיּפ קָאוד צו 
  

די פלּו  אין צוגאב, מוטיגט גאווערנער האקול ניו יארקער צו באקומען זייער יערליכן פלּו וואקסין אזוי ווי 
דער פלּו ווירוס און דער ווירוס וואס ברענגט  ארום ניו יארק סטעיט.  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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TfT7SKvD%2BBd8uEjTWeWo%2F5aroSbjrWzPpKrV%2B4MO6Ws%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kj%2FnK8KfUN1EQwFnZCm9LhS2oak6P6sOls5LlZTE35o%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0Vpg4pRIRnYBUIHh052NZyjArdkIs6UjSQdQw7qFwFU%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SkpT1iwC4Isvz7%2BIZaXIqDEG71LnDxxAvvBJFVoLxw8%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AKiFrGa4loaoZ%2BZmwGhjG7OtiN155kEDtkQNeekgunI%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FwXtMpdoczpmg%2BAKXzcmmKHM1HF7BrvIu8qXPNZZzdo%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y3eA6L6XNaBA5tEv8hi%2BspDg5NHrtw%2FWezuGfW3DciI%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y3eA6L6XNaBA5tEv8hi%2BspDg5NHrtw%2FWezuGfW3DciI%3D&reserved=0


 

 

דרייען זיך ביידע ארום, און דערפאר איז דאס וואקסינירט ווערן קעגן ביידע די בעסטע וועג צו   19-קאוויד
   בלייבן געזונט און פארמיידן פון די העלט קעיר סיסטעם צו ווערן איבערגעשטרענגט.

  
צו דערמאנען    יערליכע פובליק אויפקלערונג קאמפייןדי סטעיט העלט דעּפארטמענט זעצט פאר איר 

שַאט פאר זיך אליין און פאר קינדער   19-ערוואקסענע און עלטערן צו באקומען סיי די פלּו און די קאוויד
בן אנגעהויבן לויפן לעצטער  חודשים און עלטער. אדווערטייזמענטס אין ענגליש און אין סּפַאניש הא 6פון  

   חודש.
    

 פארבינדט אייך מיט די לאקאלע העלט דעּפארטמענטפאר אינפארמאציע איבער פלּו וואקסין קליניקס, 
  .vaccines-vaccines.gov/findאדער באזוכט 

   
   די היינטיגע ציפערן ווערן אונטן איבערגעגעבן אין קורצן:

  

  13.38 - 100,000פעלער פער  •

  19.00  - 100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7 •

  38,532 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  2,614 - סך הכל פאזיטיוו •

   **5.97% - פראצענט פאזיטיוו •

    **5.88% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7 •

  (*15+) 2,644 - פאציענטן האספיטאליזירט •

  *451 - נײע פאציענטן אין שפיטאל •

  ICU - 254  (-7*)פאציענטן אין  •

  (*4-) 93 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

   (*394+) 363,722 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

  *17 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט צו  •

 * 59,220 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט צו  •
 

** צוליב די טעסט באריכטונג ּפאליסי ענדערונג דורך די פעדעראלע דעּפארטמענט פון  
( Department of Health and Human Services, HHSגעזונטהייט און מענטשן סערוויסעס )

און צוליב אנדערע חשבונות, איז די מערסט פארלעסליכע ציפער צו מעסטן די פארשפרייטקייט  
ציפער און נישט פראצענט  100,000פון דעם ווירוס אין א קאמיוניטי איז די פעלער פער 

 פאזיטיוו. 
 

 Health Electronic Responseערן סיסטעם )די געזונטהייט עלעקטראנישע אנטווארט ציפ
Data 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.  

 
, פארלאנגט מער נישט דער פעדעראלער 4נגעהויבן מאנטאג, אפריל א וויכטיגע באמערקונג:

( פאר טעסטינג איינריכטונגען  HHSדעפארטמענט פון געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס )
אנטידזשען טעסטס צו באריכטן נעגאטיווע רעזולטאטן. אלס -שנעלע 19-וועלכע ניצן קָאוויד

נט פאזיטיווע ציפערן אויסגערעכנט ווערן נאר מיט  רעזולטאט, וועלן ניו יארק סטעיט׳ס פראצע
רעזולטאטן. פאזיטיווע אנטידזשען טעסטס וועלן נאכאלץ   PCRבאריכטעטע -לאבאראטאריע

באריכטעט ווערן צו ניו יארק סטעיט, און די באריכטונג פון נייע טעגליכע פעלער און פעלער פער  
און סיי אנטידזשען טעסטס. צוליב  PCRסיי  טויזנט מענטשן וועלן פארזעצן אריינצורעכענען 100

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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZbB5G4hACKzsgEAh8swyAdh1YvQ1qK15iVeclQZ2jV8%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398777584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FivmmS9EZuP9DX%2BDX86LVztg6Tzr5%2FNM9AAcvsMcaIo%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uStDFcmc2lfLY%2FIw3pZlo5ujDxBtGMsaMNfoqD1%2BnEk%3D&reserved=0


 

 

די טויש און צוליב אנדערע חשבונות, אריינרעכענענדיג ענדערונגען אין טעסטינג כללים, איז די  
מערסט פארלעסליכע ציפער צו מעסטן די פארשפרייטקייט פון דעם ווירוס אין א קאמיוניטי איז די  

   אזיטיוו.ציפער און נישט פראצענט פ 100,000פעלער פער  
   

 CDC - 75,618סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •
 

  NYS DOHטויט סערטיפיקאט ציפערן וועלכע ווערן באריכטעט דורך די  19-די טעגליכע קאוויד
רעכענען אריין די וועלכע שטארבן אין סיי וועלכע ארט,  CDCצו די  NYCאון דורך 

אריינרעכענענדיג שפיטעלער, נוירסינג היימער, מושב זקנים אנשטאלטן, אינדערהיים, אין  
   האספיס קעיר אדער אין אנדערע פלעצער.

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

   

   ראיאן
,  18פרייטאג, נאוועמבער 

2022   
,  19שבת, נאוועמבער 

2022   
,  20זונטאג, נאוועמבער 

2022   

Capital Region   9.11  9.02  8.91  

Central New 
York   7.55  7.57  7.83  

Finger Lakes   9.74  9.57  9.35  

Long Island   23.58  23.76  24.31  

Mid-Hudson   18.10  18.24  18.21  

Mohawk Valley   8.92  8.86  8.92  

New York City   24.10  24.63  24.69  

North Country   8.83  8.83  8.39  

Southern Tier   12.01  12.52  12.43  

Western New 
York   8.09  7.75  7.28  

אין די גאנצע  
  19.00  18.96  18.71   סטעיט

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

      איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגנד**:
      

   ראיאן
,  18פרייטאג, נאוועמבער 

2022   
,  19שבת, נאוועמבער 

2022   
,  20זונטאג, נאוועמבער 

2022   

Capital Region  4.89%  4.83%  4.78%  

Central New 
York  3.49%  3.50%  3.63%  

Finger Lakes  4.38%  4.37%  4.28%  

Long Island  6.12%  6.10%  6.16%  

Mid-Hudson  6.19%  6.13%  6.07%  

Mohawk Valley  4.40%  4.36%  4.34%  



 

 

New York City  6.27%  6.32%  6.33%  

North Country  4.39%  4.46%  4.47%  

Southern Tier  5.25%  5.46%  5.38%  

Western New 
York  5.25%  5.26%  5.21%  

אין די גאנצע  
  5.88%  5.88%  5.86%  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 **:
      

בארא אין  
NYC    

,  18פרייטאג, נאוועמבער 
2022   

,  19שבת, נאוועמבער 
2022   

,  20זונטאג, נאוועמבער 
2022   

Bronx  6.98%  7.07%  7.06%  

Kings  5.69%  5.71%  5.77%  

New York  6.20%  6.26%  6.28%  

Queens  6.92%  7.00%  6.95%  

Richmond  5.17%  5.12%  4.98%  

      
** 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 2,614נעכטן האבן 
      . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד:6,244,030הכל פעלער צו 

   

  נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  75,405  18  

Allegany  10,392  -  

Broome  56,207  6  

Cattaraugus  18,643  1  

Cayuga  19,623  4  

Chautauqua  28,381  1  

Chemung  25,709  14  

Chenango  11,382  1  

Clinton  21,487  7  

Columbia  13,092  4  

Cortland  12,831  1  



 

 

Delaware  9,684  2  

Dutchess  79,804  41  

Erie  258,938  17  

Essex  7,332  2  

Franklin  11,660  -  

Fulton  15,927  2  

Genesee  16,024  4  

Greene  10,403  3  

Hamilton  1,052  1  

Herkimer  16,851  2  

Jefferson  25,627  2  

Lewis  7,067  -  

Livingston  13,868  2  

Madison  16,230  7  

Monroe  184,199  51  

Montgomery  14,474  4  

Nassau  514,781  310  

Niagara  57,547  11  

NYC  2,904,902  1,444  

Oneida  66,429  11  

Onondaga  137,647  34  

Ontario  24,987  8  

Orange  131,026  40  

Orleans  10,142  -  

Oswego  33,225  5  

Otsego  12,721  5  

Putnam  29,645  13  

Rensselaer  40,108  8  

Rockland  112,050  36  

Saratoga  58,971  13  

Schenectady  41,868  10  

Schoharie  6,311  2  

Schuyler  4,209  -  

Seneca  7,329  6  

St. Lawrence  25,508  2  

Steuben  24,370  8  

Suffolk  531,909  268  

Sullivan  23,188  9  

Tioga  13,514  6  

Tompkins  25,473  5  

Ulster  40,712  18  

Warren  17,995  4  



 

 

Washington  15,043  6  

Wayne  21,004  5  

Westchester  315,169  128  

Wyoming  9,675  2  

Yates  4,280  -  

    
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   121  76  62.8%  45  37.2%  

Central 
New 
York   62  27  43.5%  35  56.5%  

Finger 
Lakes   276  79  28.6%  197  71.4%  

Long 
Island   470  201  42.8%  269  57.2%  

Mid-
Hudson   250  102  40.8%  148  59.2%  

Mohawk 
Valley   32  12  37.5%  20  62.5%  

New 
York City   1,174  450  38.3%  724  61.7%  

North 
Country   49  28  57.1%  21  42.9%  

Southern 
Tier   74  21  28.4%  53  71.6%  

Western 
New 
York   136  46  33.8%  90  66.2%  

אין די  
גאנצע 
  60.6%  1,602  39.4%  1,042  2,644   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 )
   

, ברענגענדיג  19-נייע טויטפעלער באריכטעט צוליב קאוויד 17, זענען געווען 18פרייטאג, נאוועמבער 
    . א געאגראפישע דורכשניט איז װי פאלגנד, לױט קאונטי פון װאױנען׃59,220דעם סך הכל צו 

    

                   נײע טױטפעלער  קאונטי

Bronx  1  

Chemung  1  

Kings  3  

Nassau  3  

Niagara  1  

Putnam  1  

Queens  4  

Richmond  1  

Suffolk  1  

Tioga  1  

  17  אלעס צוזאמען

   
ציפערן זאמלונג פון העלט קעיר אנשטאלטן איז יעצט נישט פארלאנגט  HERDSוויכטיגע באמערקונג: 

סוף וואך אדער אויף האלידעיס. די זאמלונג וועט זיך צוריק אנהויבן היינט, און די ציפערן פון די  
אנשטאלט/טויטפעלער וועלן ערשיינען אין די מארגנדיגע באריכט. די ציפערן מיט א שטערן זענען 

    .18אום פרייטאג, נאוועמבער  באריכטעט געווארן 
      

יעריגע קינדער  -11ביז   5ניו יארקער וועלכע ווילן באשטימען א צייט פאר וואקסין אפוינטמענטס פאר 
ווערן געמוטיגט זיך צו פארבינדן מיט זייערע קינד'ס דאקטאר, פאמיליע דאקטאר, קאונטי העלט  

 ,Federally Qualified Health Centersערס )קוואליפיצירטע העלט צענט-דעּפארטמענטס, פעדעראל
FQHCs  רורעל העלט צענטערס, אדער פַארמַאסיס וועלכע קענען גיבן דעם וואקסין פאר קינדער אין די ,)

אדער   438829, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו  vaccines.govגרופע. עלטערן און גַארדיענס קענען באזוכן 
צו טרעפן דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז די וואקסינאציע   1-800-232-0233רופן  

וואקסינען   19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19-בייָאוענטעק קאוויד-פלאץ שטעלט צו די פייזער 
      זענען יעצט נאכנישט אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער.

   
פאר עלטערן און גַארדיענס מיט נייע אינפארמאציע, אפט געפרעגטע פראגן    וועבזייטלבאזוכט אונזער 

און ענטפערס און מיט נאך מיטלען ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גַארדיענס פון קינדער אין די  
      עלטער.

   
###  

  
  

  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס איז דא צו לייענען ביי  

   press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאמער | 

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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rhADayolNInGePZpB%2B%2BmKobS9ng%2FLCPwPXaHGFHaLe8%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rhADayolNInGePZpB%2B%2BmKobS9ng%2FLCPwPXaHGFHaLe8%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ywGfQ1yXvrF7dCNpO8tDcULFoGiGD9%2FopjFRgB7zWiE%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B6fAtuBruqQbnDyu4un5xhEQhq46RycvaDZ5Zr3mKDs%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%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0CvMOTMgbI8%2FVrjdz7gLPyfUGps%2FpEzQgvz%2BOpKI6Xw%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov


 

 

 
 זיך ארויסשרייבן 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES5D4812FB9952528B85258901006CE42500000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf27c7125804547ef374f08dacbf9a94e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638046570398933599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nl0aBOrI7cmo0vadLqB0FX9uHYWh2YL2OdinvUwKy78%3D&reserved=0

