
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול  11/28/2022  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, בוסטערס, טעסטינג און באהאנדלונג19
   

     25ביז נאוועמבער  24טויטפעלער איבערן סטעיט באריכטעט פון נאוועמבער  43
   
  

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

  
,  19-רער קראנקהייטן, אריינרעכענענדיג קאוויד-"עס איז אנגעקומען די צייט אין יאר ווען אטעמען

ר צו אויסנוצן אלע כלים  פארשפרייטן זיך שנעלערהייט אין אונזערע קאמיוניטיס, און איך מוטיג ניו יארקע 
האט גאווערנער  וואס שטייען אונז צום האנט צו האלטן זיך אליין און זייערע באליבטע זיכער און געזונט", 

"בלייבט צייטליך מיט די וואקסין דאזעס און טעסט זיך בעפארן גיין צו פארזאמלונגען   האקול געזאגט.
דט מיט אייער דאקטאר איבער פאטענציעלע אדער אויף רייזעס. אויב איר טעסט פאזיטיוו, רע

 באהאנדלונג אפציעס."  
  

ניו יארקער צו אונטערנעמען די באקאנטע פארמיידונג   געמוטיגטלעצטע וואך האט גאווערנער האקול 
זיך צו באשיצן פון די   – ווי בלייבן צייטליך מיט וואקסינען און היטן אויף ריינקייט  –מאסנאמען 

און צו   19-לּו און קאוויד(, די פRespiratory Syncytial Virus, RSVרעסּפירעטָארי סינסישעל ווירוס )
רעדוצירן די לאסט פון פאציענטן אויף לאקאלע שפיטעלער. די פלּו פארשפרייט זיך שנעלערהייט, מיט די  

ווערנדיג כמעט געטריפלט דורכאויס די   באשטעטיגטע פעלער איבערן סטעיט-לאבארעטאריעצאל פון 
 געטאפלט.  פארגאנגענע דריי וואכן אין די צייט וואס האספיטאליזאציעס האבן זיך מער פון

  
  נייע פובליק אויפמערקזאמקייט קאמפייןפריער דעם חודש איז גאווערנער האקול ארויסגעקומען מיט א 

ווייזנדיג ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט קאמישאנער דר. מערי ט. באסעט רעדנדיג דירעקט צו ניו  
וועלכע דרייען זיך יעצט ארום אין די סטעיט    – 19-, די פלּו און קאוויד RSV –ירוסן יארקער איבער דריי וו 

די   מיט ענליכע סימפטאמען איינער צו אנדערן און די פאטענציאל צו פאראורזאכן ערנסטע קראנקהייט.
יין א  ווידעאוס וואס זענען פראדוצירט געווארן דורך די ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט רעכענען אר

וואס ווענדט זיך צו עלטערן; און א גירסא וואס ציהלט ספעציפיש   ירסאלענגערע גאון א  קורצע קליּפ
 .   העלט קעיר פראפעסיאנאלן

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

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-urges-new-yorkers-take-steps-reduce-risk-respiratory-illnesses-holiday-season&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NyPRk7Gr84UQpEedvly5nFoYc8rjrGxXHBML9tyvleY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyshc.health.ny.gov%2Fweb%2Fnyapd%2Fnew-york-state-flu-tracker&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3w%2BQGCqbF5v5H5WVpS12zswXNk9LcOniyFnkJDLdv00%3D&reserved=0
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%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3kenAfE4%2FKv8o%2BZplbt8SCwqrxhDgLUQ2ZLvPAPqJSQ%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%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hb7%2F4zdwM8DWSwZsxhWw%2Fp6lhe0A0%2BAbdXwpkU7aEY0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjJbMCyI-WJo%26feature%3Dyoutu.be&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fNdoH%2B4GHN8MVImcKPnB6%2FZEKqzpY6FUeXVTWYmHVGo%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%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6ByGkIIApb8Tlb8TJoNveMjwBBi5dRxPVoBpAPPFRDo%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%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hPqmZ8ehqNcsXQsKwK%2FlV7TxPUtNwcKr%2BUmAmi2cD0U%3D&reserved=0


 

 

  
וואקסין בוסטערס. צו   19-באקומען זייערע בייווַאלענט קָאווידדער גאווערנער מוטיגט אויך ניו יארקער צו 

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 
סטעיט. דער פלּו ווירוס און דער ווירוס וואס ברענגט  ארום ניו יארק  סעזאן איז שוין ברייט פארשפרייט

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.   

  
צו דערמאנען    נג קאמפייןיערליכע פובליק אויפקלערואיר  די סטעיט העלט דעּפארטמענט זעצט פאר

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

 חודש.  
   

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

  
 די היינטיגע דעטאלן ווערן אונטן געגעבן אין קורצן:   

  

  15.62 - 100,000פעלער פער ·     
  17.72 - 100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7·     
  39,642 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט·     
  3,052 - סך הכל פאזיטיוו ·    
 **     7.28% - פראצענט פאזיטיוו ·    

 **     6.99% - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו-7·     
  (*64+) 2,887 - פאציענט האספיטאליזאציעס·    
 *  723 - נײע פאציענטן אין שפיטאל ·    
  ICU - 282 (+9*)פאציענטן אין ·    

 (* 10+) 99 – מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין ·     
 (* 628+) 365,937 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  ·   

 *   43 - דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך ·    
  - דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  ·    

59,387   * 

  

  און געזונטהייט  פון דעּפארטמענט פעדעראלע די דורך  ענדערונג ּפאליסי באריכטונג טעסט די  ליבצו **
  די מעסטן צו ציפער פארלעסליכע מערסט די איז חשבונות, אנדערע צוליב און סערוויסעס מענטשן

  פראצענט נישט און ציפער 100,000  פער פעלער די  איז קאמיוניטי א אין ווירוס דעם  פון פארשפרייטקייט
    פאזיטיוו. 

  
Data Response Electronic Health ) סיסטעם ציפערן אנטווארט עלעקטראנישע  געזונטהייט די

HERDS System,) די פון ציפערן  פון מקור א  איז DOH NYS איבער ציפערן זאמלט וואס  
  און היימער נוירסינג ,שפיטעלער דורך באריכטעט ווערן  וואס די נאר טויטפעלער, טעגליכע באשטעטיגטע

     אנשטאלטן. זקנים מושב
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Yqrzx9ZIYOYYijip5LN93E98bd8boUevnNvJ3UC%2BObE%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%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dKnsd%2Bg8aP1RU1diqHtA%2FgAFK9NvUAl4b1WEOV8%2BIT8%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%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dKnsd%2Bg8aP1RU1diqHtA%2FgAFK9NvUAl4b1WEOV8%2BIT8%3D&reserved=0
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%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZRCVWpFRlpop3RT%2BW1uRXykgQ005I2w4jL0IICNBsbU%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%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hevvMCDEiOcXGLCAwrvaq1rzdzx0xM80HluPnfNYA34%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%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Bgj%2BfZh%2FzQU6FGI0a3cx%2FPt%2F207HUhuWXTKnKfbWqUg%3D&reserved=0


 

 

, פארלאנגט מער נישט דער פעדעראלער 4אנגעהויבן מאנטאג, אפריל  וויכטיגע באמערקונג:
- דעפארטמענט פון געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס פאר טעסטינג איינריכטונגען וועלכע ניצן קאוויד

אנטידזשען טעסטס צו באריכטן נעגאטיווע רעזולטאטן. אלס רעזולטאט, וועלן ניו יארק  -שנעלע 19
 PCRבאריכטעטע -יטיווע ציפערן אויסגערעכנט ווערן נאר מיט לאבאראטאריעסטעיט׳ס פראצענט פאז

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  

און סיי אנטידזשען טעסטס. צוליב די טויש און צוליב אנדערע חשבונות, אריינרעכענענדיג   PCRסיי 
ענדערונגען אין טעסטינג כללים, איז די מערסט פארלעסליכע ציפער צו מעסטן די פארשפרייטקייט פון  

 ו.   ציפער און נישט פראצענט פאזיטיו 100,000דעם ווירוס אין א קאמיוניטי איז די פעלער פער  
  

   CDC - 75,766סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך די  •

  
  דורך און DOH NYS די  דורך  באריכטעט ווערן וועלכע  ציפערן סערטיפיקאט טויט 19-קאוויד טעגליכע די

NYC די צו CDC  שפיטעלער, אריינרעכענענדיג ארט, וועלכע  סיי אין שטארבן וועלכע די אריין רעכענען  
      פלעצער. אנדערע אין  אדער קעיר האספיס אין אינדערהיים, אנשטאלטן, זקנים מושב היימער, נוירסינג

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

  

  ראיאן

 פרייטאג,
  ,25 נאוועמבער
2022  

  נאוועמבער שבת,
26,  

2022  

 נאוועמבער זונטאג,
27,  

2022  

Capital Region  8.28  8.22  8.53  

Central New 
York  

6.72  6.58  6.39  

Finger Lakes  8.25  7.43  7.72  

Long Island  23.92  23.55  23.47  

Mid-Hudson  17.12  17.58  17.93  

Mohawk Valley  6.86  6.77  7.01  

New York City  23.03  22.49  22.89  

North Country  5.63  5.97  6.48  

Southern Tier  10.54  10.43  11.04  

Western New 
York  

5.67  5.95  6.70  

אין די גאנצע  
  סטעיט

17.68  17.40  17.72  

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

      פאלגנד**:  ווי איז  טעג  דריי לעצטע די איבער
     

   ראיאן

 נאוועמבער פרייטאג,
25,  

2022  

  נאוועמבער שבת,
26,  

2022  

 נאוועמבער זונטאג,
27,  

2022  

Capital Region  5.15%  5.26%  5.24%  



 

 

Central New 
York  3.85%  3.75%  3.47%  

Finger Lakes  4.25%  3.96%  4.01%  

Long Island  7.14%  7.46%  7.64%  

Mid-Hudson  6.61%  6.89%  7.17%  

Mohawk Valley  4.02%  4.12%  4.28%  

New York City  7.25%  7.56%  7.75%  

North Country  4.06%  4.18%  4.32%  

Southern Tier  5.39%  5.41%  5.54%  

Western New 
York  5.63%  5.88%  6.14%  

אין די גאנצע  
  6.99%  6.83%  6.60%  סטעיט

     
  און געזונטהייט  פון דעּפארטמענט פעדעראלע די דורך  ענדערונג ּפאליסי באריכטונג טעסט די  צוליב **

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

      פאזיטיוו. 
   
  סיטי יארק ניו פון באראו יעדע  אין רעזולטאטן טעסט  פאזיטיווע פון פראצענט דורכשניטליכע  טאגיגע-7 די

      **:  פאלגנד ווי איז טעג דריי לעצטע די איבער באריכטעט
     

   NYCבארא אין 
  ,25 נאוועמבער פרייטאג,

2022  
  ,26 נאוועמבער שבת,

2022  
  ,27 נאוועמבער זונטאג,

2022  

Bronx  7.38%  7.46%  7.60%  

Kings  7.08%  7.42%  7.52%  

New York  6.85%  7.18%  7.34%  

Queens  7.92%  8.32%  8.64%  

Richmond  6.35%  6.69%  6.81%  

     
  און געזונטהייט  פון דעּפארטמענט פעדעראלע די דורך  ענדערונג ּפאליסי באריכטונג טעסט די  צוליב **

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

      פאזיטיוו. 
   

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג די סך   19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 3,052נעכטן האבן 
 . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד:      6,268,275הכל פעלער צו 

   

  נײע פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany                             75,576                                     18  

Allegany                             10,423                                      7  

Broome                             56,335                                     16  

Cattaraugus                             18,663                                      4  



 

 

Cayuga                             19,669                                     10  

Chautauqua                             28,422                                      9  

Chemung                             25,814                                     12  

Chenango                             11,420                                     12  

Clinton                             21,540                                      8  

Columbia                             13,127                                      4  

Cortland                             12,844                                     -   

Delaware                              9,702                                      3  

Dutchess                             80,098                                     38  

Erie                            259,387                                     68  

Essex                              7,345                                      2  

Franklin                             11,683                                      2  

Fulton                             15,963                                      6  

Genesee                             16,060                                      5  

Greene                             10,431                                      3  

Hamilton                              1,055                                     -   

Herkimer                             16,876                                      3  

Jefferson                             25,685                                     12  

Lewis                              7,080                                      3  

Livingston                             13,897                                      6  

Madison                             16,252                                      4  

Monroe                            184,627                                     66  

Montgomery                             14,506                                      3  

Nassau                            517,252                                   307  

Niagara                             57,654                                     15  

NYC                          2,918,358                                  1,680  

Oneida                             66,535                                     18  

Onondaga                            137,869                                     22  

Ontario                             25,030                                      4  

Orange                            131,462                                     68  

Orleans                             10,161                                      2  

Oswego                             33,269                                      5  

Otsego                             12,747                                      4  

Putnam                             29,787                                      7  

Rensselaer                             40,202                                     12  

Rockland                            112,498                                     48  

Saratoga                             59,107                                     27  

Schenectady                             41,953                                     10  

Schoharie                              6,324                                     -   

Schuyler                              4,217                                      2  

Seneca                              7,348                                      5  



 

 

St. 
Lawrence                             25,535                                      2  

Steuben                             24,460                                     12  

Suffolk                            534,102                                   254  

Sullivan                             23,274                                     11  

Tioga                             13,548                                     10  

Tompkins                             25,541                                      2  

Ulster                             40,842                                     23  

Warren                             18,052                                      9  

Washington                             15,085                                      7  

Wayne                             21,053                                     13  

Westchester                            316,548                                   148  

Wyoming                              9,692                                      1  

Yates                              4,290                                     -   

    

  ראיאן

 19-קאוויד 
פאציענטן 

יעצט 
האספיטאליזיר 

  ט

האספיטאליזי 
רט צוליב  

קאוויד אדער  
קאמפליקאציע 

  ס פון קאוויד

פראצענט 
האספיטאליזי 

רט צוליב  
קאוויד אדער  

קאמפליקאציע 
  ס פון קאוויד

האספיטאליזיר 
ט ווען קאוויד  

איז נישט 
אריינגערעכנט 

געווארן אלץ  
איינע פון די  
סיבות פאר  

האספיטאליזאצ 
  יע

פראצענט 
האספיטאליזיר 
ט ווען קאוויד  

יז נישט א
אריינגערעכנט 

געווארן אלץ  
איינע פון די  
סיבות פאר  

האספיטאליזאצ 
  יע

Capital 
Region  114  71  62.3%  43  37.7%  

Central 
New 
York  69  32  46.4%  37  53.6%  

Finger 
Lakes  336  91  27.1%  245  72.9%  

Long 
Island  533  237  44.5%  296  55.5%  

Mid-
Hudson  268  111  41.4%  157  58.6%  

Mohaw
k Valley  23  14  60.9%  9  39.1%  

New 
York 
City  1,314  540  41.1%  774  58.9%  



 

 

  פאזיטיוו געטעסט האבן וועלכע מענטשן האספיטאליזירטע וויפיל ווייזן  וועלכע  ציפערן די זענען פאלגנד
  וויפיל און קאמפליקאציעס 19- /קאוויד19-קאוויד  צוליב געווארן האספיטאליזירט זענען 19-קאוויד פאר

   : 19-קאוויד צו  פארבינדן נישט  פראבלעמען פאר געווארן האספיטאליזירט זענען
  
  
  

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

    (.ny.gov) דעּפארטמענט
  

  ,19-קאוויד צוליב  געווארן  באריכטעט טויטפעלער נייע  43 זענען ,24 נאוועמבער דאנערשטאג,
  פון קאונטי לױט  פאלגנד, װי איז דורכשניט געאגראפישע  א .59,387 צו הכל סך דעם ברענגענדיג

    װאױנען׃
  

 נײע טױטפעלער                     קאונטי

Bronx  3  

Erie  3  

Genesee  1  

Jefferson  1  

Kings  10  

Monroe  1  

Nassau  5  

New York  1  

Otsego  1  

Queens  7  

Richmond  1  

Schenectady  1  

Steuben  1  

Suffolk  6  

Ulster  1  

  43  אלעס צוזאמען

  
  

North 
Country  45  24  53.3%  21  46.7%  

Souther
n Tier  61  21  34.4%  40  65.6%  

Wester
n New 
York  124  42  33.9%  82  66.1%  

אין די  
גאנצע 
  59.0%  1,704  41.0%  1,183  2,887  סטעיט

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%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KN9SY29ff96sIh5RO1xZoCRhm4FiAy5xzaYVrPg9jOQ%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%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593122906625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KN9SY29ff96sIh5RO1xZoCRhm4FiAy5xzaYVrPg9jOQ%3D&reserved=0


 

 

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  

נען די סך אנשטאלט/טויטפעלער וועלן ערשיינען אין די מארגנדיגע באריכט. וואו אנגעמערקט, רעכע
. אלץ רעזולטאט 11/25/2022ביז  11/24/2022הכל'ס אריין דריי טעג פון אנגעזאמלטע ציפערן פון 

דערפון וועלן טייל פון די ציפערן אויסקוקן העכער פון די לעצטיגע נייגונגען. די ציפערן וועלכע זענען  
  באאיינפלוסט דערפון זענען אנגעצייכנט מיט א שטערן. 

  
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  
ַאסיס קוואליפיצירטע העלט צענטערס, רורעל העלט צענטערס, אדער פַארמ-דעּפארטמענטס, פעדעראל

וועלכע קענען גיבן דעם וואקסין פאר קינדער אין די גרופע. עלטערן און גַארדיענס קענען באזוכן  
vaccines.gov צו טרעפן   0233-232-800-1אדער רופן   438829, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו

-דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז די וואקסינאציע פלאץ שטעלט צו די פייזער
וואקסינען זענען יעצט נאכנישט  19-דוואקסין, וויבאלד די אנדערע קאווי  19-בייָאוענטעק קאוויד

 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 קען מען באקומען ביי  

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C099218ee94c44bf99f3608dad173ee49%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638052593123063067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B0MT696W8JB6EJsTaQjsXp7Tw8pxhezi%2FGC9YcrZTU0%3D&reserved=0
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