
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול  12/23/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנאר 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
  

  22טויטפעלער באריכטעט איבערן סטעיט אום דעצעמבער  32
  
  

גאווערנאר קעטי האקול האט היינט איבערגעגעבן פאר ניו יארקער די לעצטע נייעס איבער די סטעיט'ס 
און האט פארגעשריבן פשוט'ע שריט וואס זיי קענען נעמען זיך צו   19-פארשריט מיטן באקעמפן קאוויד

ער באקאנט אין די  באשיצן קעגן די פארשפרייטונג פון ווייראל רעספירעטארי אנצינדונגען וואס ווערן מ
  ווינטער סעזאן.

  
"בשעת ניו יארקער פארזאמלען זיך צו פראווענען דעם האלידעי סעזאן, מוטיג איך יעדעם צו בלייבן  

וואכזאם און זיך ווייטער באנוצן מיט אלע אוועילעבל כלים צו האלטן זיך, זייער באליבטע און זייער  
בלייבן צייטליך מיט וואקסין דאזעס, ער האקול געזאגט." האט גאווערנגעמיינדעס זיכער און געזונט," 

און נעמט טעסטס איידער צוזאמקומען אדער רייזע. אויב איר טעסט פאזיטיוו, רעדט מיט אייער דאקטאר 
  איבער פאטענציעלע באהאנדלונג אפציעס." 

  
ווי בלייבן   –ניו יארקער צו אונטערנעמען די באקאנטע פארמיידונג מאסנאמען  מוטיגטגאווערנער האקול 

זיך צו באשיצן פון די רעספירעטארי סינסישעל ווירוס   – צייטליך מיט וואקסינען און היטן אויף ריינקייט 
(Respiratory Syncytial Virus, RSVדי פלו און קאוויד ,)-און צו פארמינערן די לאסט פון פאציענטן   19

ניו יארקער איבער די סטעיט'ס   אפדעיטעדאויף לאקאלע שפיטעלער. די גאווערנער האט לעצטנס 
   ווינטער געזונט גרייטקייט פרואוון. 

   
 Food and Drugפריער דעם חודש האבן די פאראייניגטע שטאטן עסן און דראג אדמיניסטראציע ) 

Administration און )CDC  צו    קינדער פון זעקס חודשים און עלטעראויך געגעבן די באשטעטיגונג פאר
. די שאטס פלעגן נאר זיין  19-באקומען די 'בייוועילענט' בּוסטער שַאט צו פארמערן זייער שוץ קעגן קאוויד

   .לט און העכעריאר א 5קינדער  אוועילעבל פאר 
   

אזויווי פלו קעיסעס שטייגן ווייטער איבער די סטעיט, האט די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט 
לעצטנס דערמאנט ניו יארקער צו נעמען פארמיידנדע שריט, אריינגערעכנט באקומען א פלו שאט. א  

באשטעטיגטע פעלער איבער ניו יארק און א  -אין לאב פראצענט שפרינג 19ווייזט א   באריכט לעצטיגע
פארבינדענע שפיטאליזאציעס פאר די וואך וואס ענדיגט שיך -זעקס פראצענט פארמערונג אין פלו

  . 10דעצעמבער 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Fnews-events%2Fpress-announcements%2Fcoronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-updated-bivalent-covid-19-vaccines-children-down-6-months%23%3A~%3Atext%3DWith%2520today%27s%2520authorization%252C%2520the%2520Moderna%2Cmonovalent%2520Moderna%2520COVID-19%2520Vaccine.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RpnPT603tj7h6M3tRq%2BexkwccMmI3%2BkaAdlYkS9%2B85k%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iPGQf57tyaogfFdlJjXJ38RCqR1ufqWhU%2F3wsPxHQXE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Finfluenza%2Fsurveillance%2F2022-2023%2Fflu_report_current_week.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eBUuhExQq4uNDQLcw2UKrcYj5%2BesWdjLFDz7ZAJV%2BAQ%3D&reserved=0


 

 

עמערדזשענסי דעפארטמענט באזוכן פאר פאציענטן מיט סימפטאמען ענליך צו די פלו שטייגן אויך  
  79האט אויך געטראפן   אינפלוענזא באאבאכטונג באריכט  לעצטיגע-ווייטער. די דעפארטמענט'ס מערסט

אקיוט קעיר פאסיליטיס אין די סטעיט פאר דעם   טערמיניגע און -באשטעטיגטע אויסברוכן אין לאנג-לאב
   זעלבן וואך.

ווייזנדיג ניו יארק    פובליק אויפמערקזאמקייט קאמפייןגאווערנער האקול איז ארויסגעקומען בעפאר מיט א  
סטעיט העלט דעּפארטמענט קאמישאנער, דר. מערי ט. באסעט, רעדנדיג דירעקט צו ניו יארקער איבער  
די דריי ווירוסן וועלכע דרייען זיך יעצט ארום אין די סטעיט מיט ענליכע סימפטאמען איינער צו אנדערן און  

אל צו פאראורזאכן ערנסטע קראנקהייט. די ווידעאוס וואס זענען פראדוצירטט געווארן  מיט די פאטענצי
וואס  לענגערע גירסאאון א  קורצע קליּפדורך די ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט רעכענען אריין א 

   .העלט קעיר פראפעסיאנאלןווענדט זיך צו עלטערן; און א גירסא וואס צילט ספעציפיש 
   

וואקסין    19-די גאווערנער האט אויך געבעטן ניו יארקער צו באקומען זייערע 'ביוועילענט' קאוויד
בּוסטערס. צו מאכן אן אּפוינטמענט פאר א בּוסטער, זאלן ניו יארקער זיך פארבינדן מיט זייער לאקאלע 

; שיקן א טעקסט  vaccines.govאפטייק, קאונטי העלט דעּפארטמענט אדער מיט א דאקטאר; באזוכן 
צו טרעפן דערנעבנדע   1-800-232-0233אדער רופן  438829מעסעדזש מיט זייער זיפ קאוד צו 

   לאקאציעס.
   

די פלו  אין צוגאב, מוטיגט גאווערנער האקול ניו יארקער צו באקומען זייער יערליכן פלו וואקסין אזוי ווי 
דער פלו ווירוס און דער ווירוס וואס ברענגט  ארום ניו יארק סטעיט.  סעזאן איז שוין ברייט פארשפרייט

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    ג קאמפייןיערליכע פובליק אויפקלערונר איר די סטעיט דעפארטמענט אוו העלט זעצט פא

שאט פאר זיך אליין און פאר קינדער   19-ערוואקסענע און עלטערן צו באקומען סיי די פלו און די קאוויד
אדווערטייזמענטס אין ענגליש און אין ספאניש האבן אנגעהויבן לויפן לעצטער  חדשים און עלטער.  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:

  

  34.15 - 100,000פעלער פער  •

  28.67  - 100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7 •

  69,818 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  6,674 - סך הכל פאזיטיוו •

  9.04% - פראצענט פאזיטיוו •

  **7.86% -טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו -7 •

  (-59) 3,719 - פאציענט האספיטאליזאציעס •

  609 - נייע פאציענטן אריינגענומען •

   ICU - 366  (8-)פאציענטן אין  •

  (5)+ 164 - מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

  +(620) 378,076 - סך הכל באפרייט פון שפיטאל •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Finfluenza%2Fsurveillance%2F2022-2023%2Fflu_report_current_week.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eBUuhExQq4uNDQLcw2UKrcYj5%2BesWdjLFDz7ZAJV%2BAQ%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fygG1cZXLBq70CLqfktXnz6S%2BtWG8UOnnjhr5eJz4hg%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IuOKCdPsItyXpwtv1o8jRb50zT8aVwNvG85w8XKmyyw%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8nCj7ggCZOPtqnRWwPtsPhn7hfsF0NkfZDmyIpgsJjY%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1yBnhbXKJFMd8atNJ9gQrxBzJIWBfN4lSNpXg7YoY4Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mE1iYFQ1GiLArKP4raV4i%2ByLbwuCf8LtZCpFbtNQslo%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BXHebY3Q14RDZNRha67IPzTvPzSo4fKoGlDioGQm09Y%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xb9A0csnMZXEsy3uEaQfwHi4aGrrI0QJxo1TR3y8GQ0%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ykUX7WAVd7a5zx44YqLH9rJThokj494dmFSOaRWiyxA%3D&reserved=0


 

 

  32 - איבער העלטקעיר אנשטאלטן HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט דורך  •

  60,150 - איבער העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט דורך  •

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

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

  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

נוירסינג היימער און   באשטעטיגטע טעגליכע טויטפעלער, נאר די וואס ווערן באריכטעט דורך שפיטעלער,
  מושב זקנים אנשטאלטן. 

  
, פארלאנגט מער נישט דער פעדעראלע 4אנגעהויבן מאנטאג, אפריל  וויכטיגע באמערקונג:

- דעפארטמענט פון געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס פאר טעסטינג איינריכטונגען וועלכע נוצן קאוויד
אנטידזשען טעסטס צו באריכטן נעגאטיווע רעזולטאטן. אלס רעזולטאט, וועלן ניו יארק  -שנעלע 19

 PCRבאריכטעטע -טיווע ציפערן אויסגערעכנט ווערן נאר מיט לאבאראטאריעסטעיט׳ס פראצענט פאזי
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  
  . ציפער און נישט פראצענט פאזיטיוו 100,000דעם ווירוס אין א קאמיוניטי איז די פעלער פער  

  

  CDC - 76,528סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך דער  •

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

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

  

    43,302,276- - געגעבן סך הכל װאקסין דאזעס •

    20,217 - שעה 24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן די לעצטע  •

   131,803 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן געװארן די לעצטע  •

-  יאר אלט און עלטער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט 18פראצענט ניו יארקער פון   •
85.3%   

-  - (CDCיאר און העכער וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער פון   •
90.3%   

ן יאר אלט און עלטער וועלכע זענען צייטליך מיט זייערע וואקסי  18פראצענט ניו יארקער פון   •
   14.1% -דאזעס 

   74.3%- -יאר וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט  17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן  •

  - (CDCיאר וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט ) 17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן  •
76.0%   



 

 

זייערע וואקסין  יאר וועלכע זענען צייטליך מיט  17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן  •
   5.1% -דאזעס 

    39.7% -יאר וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט  11און  5פראצענט ניו יארקער צווישן  •

  - (CDCיאר וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט ) 11און  5פראצענט ניו יארקער צווישן  •
40.5%   

יאר וועלכע זענען צייטליך מיט זייערע וואקסין דאזעס   11און  5פראצענט ניו יארקער צווישן  •
- 2.7%    

    6.9% -יאר וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט  4און  0פראצענט ניו יארקער צווישן  •

 -יאר וועלכע זענען צייטליך מיט זייערע וואקסין דאזעס   4און  0פראצענט ניו יארקער צווישן  •
6.9%    

   76.2% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט •

   80.4 - (CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) •

    12.2% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען צייטליך מיט זייערע וואקסין דאזעס •

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

  

  ראיאן
, 20דינסטאג, דעצעמבער 

2022   
, 21מיטוואך, דעצעמבער 

2022   
,  22דאנערשטאג, דעצעמבער  

2022  

Capital Region  12.85   13.15   13.31  

Central New 
York  12.71   12.80   12.36  

Finger Lakes  13.50   14.27   15.25  

Long Island  44.90   44.33   44.70  

Mid-Hudson  30.38   30.37   30.42  

Mohawk Valley  11.98   12.75   13.69  

New York City  33.41   32.99   33.09  

North Country  13.57   13.50   12.68  

Southern Tier  12.19   12.19   12.30  

Western New 
York  14.49   15.74   16.42  

אין די גאנצע  
  28.67   28.46   28.55  סטעיט

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

  איבער די לעצטע דריי טעג איז ווי פאלגנד**:
  

  ראיאן
, 20דינסטאג, דעצעמבער 

2022   
, 21מיטוואך, דעצעמבער 

2022   
,  22דאנערשטאג, דעצעמבער  

2022  

Capital Region  6.09%   6.44%   6.42%  

Central New 
York  5.32%   5.38%   5.20%  

Finger Lakes  6.15%   6.62%   6.80%  



 

 

Long Island  9.23%   9.29%   9.53%  

Mid-Hudson  7.85%   7.95%   8.10%  

Mohawk Valley  5.23%   5.88%   6.40%  

New York City  7.35%   7.42%   7.68%  

North Country  5.27%   5.36%   5.36%  

Southern Tier  5.13%   4.90%   5.13%  

Western New 
York  10.91%   11.44%   12.65%  

אין די גאנצע  
  7.86%   7.62%   7.50%  סטעיט

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

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

  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   

, 20דינסטאג, דעצעמבער 
2022  

, 21מיטוואך, דעצעמבער 
2022  

,  22דאנערשטאג, דעצעמבער  
2022  

Bronx  8.51%  8.62%  8.71%  

Kings  5.76%  5.80%  6.07%  

New York  7.34%  7.35%  7.61%  

Queens  8.99%  9.11%  9.36%  

Richmond  7.97%  8.13%  8.48%  

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

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

  פאזיטיוו. 
  

אין ניו יארק סטעיט, ברענגנדיג דעם   19-ניו יארקער גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 6,674נעכטן האבן 
   . די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד:6,407,636סך הכל צו 

  

  נײע פאזיטיוו  סך הכל פאזיטיוו  קאונטי

Albany  76,540   60   

Allegany  10,511   10   

Broome  57,096   35   

Cattaraugus  18,826   9   

Cayuga  19,865   9   

Chautauqua  28,660   11   



 

 

Chemung  26,137   11   

Chenango  11,572   2   

Clinton  21,887   9   

Columbia  13,300   2   

Cortland  12,995   2   

Delaware  9,828   10   

Dutchess  81,940   69   

Erie  262,651   221   

Essex  7,437   4   

Franklin  11,824   11   

Fulton  16,184   15   

Genesee  16,229   7   

Greene  10,594   8   

Hamilton  1,067   1   

Herkimer  17,018   7   

Jefferson  26,144   18   

Lewis  7,169   2   

Livingston  14,045   9   

Madison  16,428   5   

Monroe  187,096   183   

Montgomery  14,660   11   

Nassau  532,265   758   

Niagara  58,214   31   

NYC  2,990,086   3,321   

Oneida  67,174   39   

Onondaga  139,157   57   

Ontario  25,418   22   

Orange  134,472   165   

Orleans  10,267   5   

Oswego  33,629   16   

Otsego  12,900   10   

Putnam  30,523   39   

Rensselaer  40,692   16   

Rockland  115,178   130   

Saratoga  59,916   33   

Schenectady  42,462   28   

Schoharie  6,411   4   

Schuyler  4,268   4   

Seneca  7,441   6   



 

 

St. Lawrence  25,748   7   

Steuben  24,809   12   

Suffolk  550,383   722   

Sullivan  23,714   25   

Tioga  13,754   10   

Tompkins  25,887   10   

Ulster  41,633   37   

Warren  18,386   20   

Washington  15,337   8   

Wayne  21,344   19   

Westchester  324,357   371   

Wyoming  9,768   4   

Yates  4,340   4   

  
פאלגנד זענען די ציפערן וועלכע ווייזן וויפיל האספיטאליזירטע מענטשן וועלכע האבן גע'טעסט 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 
געווארן צוליב 
קאוויד אדער  

קאוויד  
  קאמפליקאציעס

 %
האספיטאליזירט 

צוליב קאוויד  
אדער קאוויד  
  קאמפליקאציעס

האספיטאליזירט 
ווען קאוויד איז נישט  

אריינגערעכנט 
געווארן אלץ איינע 
פון די סיבות פאר  
  האספיטאליזאציע

% האספיטאליזירט  
ווען קאוויד איז נישט  

אריינגערעכנט 
געווארן אלץ איינע 
פון די סיבות פאר  
  האספיטאליזאציע

Capital 
Region  154  80  51.9%  74  48.1%  

Central 
New 
York  71  39  54.9%  32  45.1%  

Finger 
Lakes  280  70  25.0%  210  75.0%  

Long 
Island  780  353  45.3%  427  54.7%  

Mid-
Hudson  454  205  45.2%  249  54.8%  

Mohawk 
Valley  49  26  53.1%  23  46.9%  

New 
York City  1,655  724  43.7%  931  56.3%  

North 
Country  51  21  41.2%  30  58.8%  



 

 

Southern 
Tier  74  19  25.7%  55  74.3%  

Western 
New 
York  151  60  39.7%  91  60.3%  

אין די  
גאנצע 
  57.1%  2,122  42.9%  1,597  3,719  סטעיט

  
  

פראצענט פון די ווירוסען וואס פארשפרייטן זיך. פאר   95דער ָאמיקרָאן וואריאנט פארטרעט איצט איבער 
Variant Data | -COVID 19מער אינפארמאציע איבער וואריאנט נאכפאלגונג, ביטע באזוכט דא:

Department of Health (ny.gov.)  
  

באריכטעט געווארן, ברענגענדיג דעם סך הכל צו   19-נייע טויטפעלער צוליב קאוויד 32נעכטן זענען 
   . א געאגראפישע צוטיילונג לויט דער קאונטי וואו די מענטשן האבן געוואוינט איז ווי פאלגנד:60,150

  

  נײע טױטפעלער  קאונטי

Albany  1  

Bronx  4  

Chemung  1  

Erie  2  

Kings  7  

Nassau  3  

New York  2  

Oneida  1  

Orange  1  

Putnam  1  

Queens  4  

Rockland  1  

Warren  1  

Washington  1  

Westchester  2  

  32  אלעס צוזאמען

  
, ווערן געמוטיגט  11ביז  5ניו יארקער וואס זוכן צו באשטעלן א וואקסין אפוינטמענטס פאר קינדער פון 

זיך צו פארבינדן מיט זייער קינד׳ס ּפעדיַאטרישען, פאמיליע דאקטער, קאונטי העלט דעפארטמענטס, 
וועלכע טוט    פעדעראלע קוואליפיצירטע העלט צענטערס, שטעטעלשע העלט צענטערס אדער אן אפטייק

מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דעם יארגאנג גרופע. עלטערן און גארדיענס קענען באזוכן 
vaccines.gov , צו טרעפן    0233-232-800-1אדער רופן  438829טעקסט'ן זייער זיפ קאוד צו

-Pfizerדערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. מאכט זיכער אז די וואקסינאציע פלאץ שטעלט צו די 

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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=057dYf7sdc6kPvW03SVRDkHV%2BFbq8OJJDyFMytF%2BUW8%3D&reserved=0
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BioNTech וואקסינען זענען יעצט נאכנישט  19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19-קאוויד
  אויטאריזירט פאר קינדער אין דעם עלטער. 

  
פאר עלטערן און גארדיענס מיט נייע אינפארמאציע, אפט געפרעגטע פראגן און   וועבסייטבאזוכט אונזער 

  ענטפערס, און ריסאורסעס ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גארדיענס פון קינדער אין דעם עלטער.
  

   א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך וואקסינירט איז ווי פאלגענד:
   

ראיאנישע וואקסינאציע ציפערן לויט לאקאציע פון  
     ּפרָאוויידער

   
פולשטענדיג װאקסינירטע 

  מענטשן
מענטשן וועלכע זענען צייטליך מיט זייערע  

   וואקסין דאזעס

  ראיאן
   אלעס צוזאמען

  סך הכל
   אלעס צוזאמען

  סך הכל

Capital Region  910,198  203,571  

Central New York  615,575  131,923  

Finger Lakes  830,898  213,572  

Long Island  2,019,292  329,020  

Mid-Hudson  1,570,168  297,012  

Mohawk Valley  311,262  61,598  

New York City  7,442,625  834,299  

North Country  284,507  57,294  

Southern Tier  419,242  94,271  

Western New 
York  

909,370  204,984  

  2,427,544  15,313,137  אין די גאנצע סטעיט

         

     בּוסטער/נאך שַאטס

   ראיאן
   אלעס צוזאמען

   טעג 7װאוקס אין די לעצטע   סך הכל

Capital Region  798,969  5,453  

Central New York  531,205  4,043  

Finger Lakes  842,005  6,884  

Long Island  1,806,460  16,722  

Mid-Hudson  1,470,487  14,042  

Mohawk Valley  271,847  1,768  

New York City  4,656,731  46,086  

North Country  247,302  1,469  

Southern Tier  379,246  3,008  

Western New 
York  

869,061  6,599  

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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G1MOVN8c%2B45YXsPSI2oVvupJia%2BDLBaFf6ILHJhapkY%3D&reserved=0


 

 

  106,074  11,873,313  אין די גאנצע סטעיט

   
ווערט פארעפענטליכט כדי צו אינפארמירן ניו יארקער   וואקסין נאכפאלגונג דעשבאורד  19-קאווידדי 

וואקסין. די ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט פאדערט אז  19-איבער די פארטיילונג פון די קאוויד
וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע אין פארלויף פון   19-וואקסינאציע פלעצער זאלן באריכטן אלע קאוויד

ורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די לעצטע וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע  שעה; די דעשבא 24
וועגן די סטעיט'ס וואקסינאציע באמיאונגען. ציפערן באריכטעט דורך די ניו יארק סטעיט העלט 

זענען עטוואס אנדערש פון ציפערן באריכטעט צו די פעדעראלע   CIRאון  NYSIISדעּפארטמענט פון די 
וואס רעכנט אריין דאזעס געגעבן דורך די פעדעראלע רעגירונג און אנדערע קליינע    —רעגירונג 

אונטערשיידן. ציפערן פון ביידע אינפארמאציע קוועלער זענען אריינגערעכנט אין די אויבערשטע  
   פארפענטליכונג.

   
די באריכטעטע וואקסינאציע ציפערן וועלכע זענען היינט פארעפנטליכט געווארן רעכענען אויך אריין די  

צאל פון ניו יארקער וועלכע זענען "צייטליך מיט זייערע וואקסין דאזעס". צייטליך מיט זייערע וואקסין  
נאציעס, אריינרעכענענדיג  וואקסי 19-דאזעס נעמט אריין אלע מענטשן וועלכע האבן באקומען אלע קאוויד

'ס  CDCזעהט די )די נייע 'בייוועילענט' בּוסטער, לויט זייער עלטער און לויט קלינישע רעקאמענדאציעס
  .וואקסינאציע סקעדזשּולס אין קורצן( 19-קאוויד
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