
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   1/9/2023  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
   

  6טויטפעלער באריכטעט איבערן סטעיט אום פרייטאג, יאנואר  39
   
  

גאווערנאר·קעיטי·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

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

  
"איך מוטיג יעדן איינעם צו בלייבן וואכזאם און פארזעצן צו אויסנוצן די כלים וואס מיר האבן צו האלטן זיך  

  האט גאווערנער האקול געזאגט.אליין, זייערע באליבטע און זייערע קאמיוניטיס זיכער און געזונט",  
ן דאזעס און טעסט זיך בעפארן גיין צו פארזאמלונגען אדער אויף רייזעס. "בלייבט צייטליך מיט די וואקסי

 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
אויף לאקאלע שפיטעלער. די גאווערנער האט ווידערהאלט די וויכטיגקייט פון די יסודות'דיגע מאסנאמען  

ניו יארקער איבער די סטעיט'ס ווינטער גרייטקייט באמיאונגען  פאר  באריכטווען זי האט איבערגעגעבן א 
  פארגאנגענעם חודש.

  
( אנאנסירט אז דער Department of Health, DOHסטעיט העלט דעּפארטמענט ) די האט  וואך  לעצטע

XBB.1.5.  איז יעצט די מערסט פארשפרייטע סארט פון דעם ווירוס אין ניו יארק, זייענדיג  וואריאנט
קומענדיג אין   אינפעקציעס איבערן סטעיט. 19-פראצענטט פון קאוויד 50פאראנטווארטליך פאר מער פון 

ן די ערשטע ציפערן וואס קומען ארויס  און פלּו פעלער בלייבן הויך, ווייז  19-א צייט ווען די צאלן פון קאוויד
פארשפרייט זיך גרינגער פון אנדערע וואריאנטן וואס דרייען זיך ארום, עס זענען אבער   .XBB.1.5אז 

דערווייל נישטא קלארע באווייזן פון באדייטנדע ענדערונגען צו די ערנסטקייט פון די קראנקהייט וואס עס 
  פאראורזאכט.

  

ווייזט אז אינפלוענזא בלייבט  וועכנטליכע פלּו נאכפאלגונג באריכט'ס העלט דעּפארטמענטדי סטעיט 
 278,886דרייצנסטע וואך אין א ציה, מיט א סך הכל פון  שטארק פארשפרייט איבערן סטעיט פאר די 

קאונטיס באריכטעט ביז היינט. די באריכט האט געפונען אז די צאל   62פאזיטיווע פעלער אריבער אלע 

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%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872879944978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RfF%2F%2FK7%2BHx5dGfdVDafJgIDLFZIS53m1zwq%2BDvb7%2FzI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fvideo-audio-photos-rush-transcript-governor-hochul-updates-new-yorkers-winter-health&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872879944978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DF5RCamWjSxHEWjNOO2LX94rMF7jnPr3Z9Q2aIpaY1c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2F2023-01-06_nysdoh_update_on_xbb_variant.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872880101330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bQdeklZ5XpQ7fAFkoOTSymZ0l5%2BjvAumTQZtUla8ZCA%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%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872880101330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gpqvcabPMf6BWr%2Fmffg7V1I7LSHQzHPmLkkJmP0%2BFAA%3D&reserved=0


 

 

פראצענט, אין די צייט וואס אלגעמיינע   41פעסטגעשטעלטע פעלער איבערן סטעיט איז געפאלן מיט 
פראצענט פון די פאריגע וואך וואס האט זיך געענדיגט אום   7מיט  האספיטאליזאציעס זענען געפאלן 

  האספיטאליזאציעס אריבער די סטעיט. 2,375מיט  31דעצעמבער 
  

טערמיניגע קעיר פאסיליטיס, באשטימט די -אויסברוכן אין אקיוט קעיר און לאנג 43אזוי אויך זענען געווען 
  ישן קינדער, לאזנדיג די סך הכל איבערן סטעיט אויף זעקס.באריכט. עס איז געווען נאך איין טויטפאל צוו

  
מיט דעם פלּו סעזאן אנגייענדיג און אינפעקציעס בלייבנדיג ווייטער פארשפרייט, מוטיגט גאווערנער  

האקול אלע ניו יארקער צו באקומען זייער יערליכער פלּו וואקסין. דער פלּו ווירוס און דער ווירוס וואס  
דרייען זיך ביידע ארום, און דערפאר איז דאס וואקסינירט ווערן קעגן ביידע די בעסטע   19-ידברענגט קאוו

  וועג צו בלייבן געזונט און פארמיידן פון די העלט קעיר סיסטעם צו ווערן איבערגעשטרענגט.
  

צו דערמאנען ערוואקסענע   ייןיערליכע פובליק אויפקלערונג קאמפדי העלט דעּפארטמענט זעצט פאר איר 
חודשים   6שַאט פאר זיך אליין און פאר קינדער פון  19-און עלטערן צו באקומען סיי די פלּו און די קאוויד

פארבינדט אייך מיט די לאקאלע העלט  פאר אינפארמאציע איבער פלּו וואקסין קליניקס,  און עלטער.
  .vaccines-vaccines.gov/findאדער באזוכט  דעּפארטמענט

  
 19-ל זעצט אויך פאר צו מוטיגן ניו יארקער צו באקומען זייערע 'בייוועילענט' קאווידגאווערנער האקו

 נייע אנווייזונגעןדי ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט האט לעצטנס אנאנסירט   וואקסין בּוסטערס.
בוסטער דאזעס וועלכע זענען יעצט דא צו באקומען פאר בארעכטיגטע   19- פאר 'בייוועילענט' קאוויד
  חודשים אלט.  6קינדער פון אזוי קליין ווי 

  
די נייע בּוסטערס זענען די ערשטע צו ציהלן צו די אריגינעלע סארט פון דעם ווירוס ווי אויך די לעצטיגע  

ארום, און זיי זענען רעקאמענדירט פאר יונגע ניו יארקער און פאר אלע וואס   וואריאנטן וועלכע דרייען זיך
צו מאכן אן אּפוינטמענט פאר א בּוסטער, זאלן ניו יארקער זיך פארבינדן מיט זייער  זענען בארעכטיגט.

; שיקן א  vaccines.govלאקאלע פארמאסי, קאונטי העלט דעּפארטמענט אדער מיט א דאקטאר; באזוכן  
צו טרעפן   0233-232-800-1אדער רופן  438829טעקסט מעסעדזש מיט זייער זיּפ קָאוד צו 

  דערנעבנדע לאקאציעס.
  

 די היינטיגע ציפערן ווערן אונטן איבערגעגעבן אין קורצן:  
  

  16.26 - 100,000פעלער פער  •

  24.49 - 100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7 •

  3,178 -  סך הכל פאזיטיוו  •

 **  7.94% -  פראצענט פאזיטיוו  •

 **  7.93% -  טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו -7 •

  (*113-)  4,044 - פאציענטן האספיטאליזירט •

  *663 -  נײע פאציענטן אין שפיטאל •

  ICU  - 397 (-13*)פאציענטן אין  •

  (*10-) 154  - מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •

  (*693+) 385,396 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

  * 39 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט צו  •

  *60,635  - דורך העלטקעיר אנשטאלטן HERDSסך הכל טויטפעלער באריכטעט צו  •

  
 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

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%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872880101330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JTpnJwGrAR2CGi7UydpuAaStoym7IZigpjQE9%2ByNBos%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%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872880101330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X7CZSD%2BVnpPr6n8J5h67%2FVU3%2B%2FOUKwyPAOlhJq4nw8I%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%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872880101330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X7CZSD%2BVnpPr6n8J5h67%2FVU3%2B%2FOUKwyPAOlhJq4nw8I%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%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872880101330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=czXXWAXKk8MfxHsuCUdqNmeVQcG6mdJ5umdA%2BN%2FdLUA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-12-23_vaccine_boosters_available.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872880101330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r5cSkkpcppiHpStug91eCOdFsToobdXnIRzOSmt4J3o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872880101330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j3lQxfj45tTPkaHTuGnY2XEwUaMW5bKIFcvsMXcKX9s%3D&reserved=0


 

 

 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
  

, פארלאנגט מער נישט די פעדעראלע  4אנגעהויבן פון מאנטאג, אפריל  וויכטיגע באמערקונג:
 Department of Health and Humanדעּפארטמענט פון געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס )

Servicesשנעלע אנטידזשען טעסטס צו באריכטן  19-( פון טעסטינג פלעצער וועלכע נוצן קאוויד
אט, וועלן ניו יארק סטעיט׳ס פראצענט פאזיטיווע ציפערן נעגאטיווע רעזולטאטן. אלס רעזולט

רעזולטאטן. פאזיטיווע אנטידזשען  PCRבאריכטעטע -אויסגערעכנט ווערן נאר מיט לאבאראטאריע
טעסטס וועלן נאכאלץ באריכטעט ווערן צו ניו יארק סטעיט, און די באריכטונג פון נייע טעגליכע פעלער און  

און סיי אנטידזשען טעסטס.   PCRטשן וועלן פארזעצן אריינצורעכענען סיי טויזנט מענ 100פעלער פער  
צוליב 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 פעלער 
   ציפער און נישט פראצענט פאזיטיוו. 100,000פער 

  

  CDC - 77,163סך 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

  

  2023, 8זונטאג, יאנואר     2023, 7שבת, יאנואר     2023, 6פרייטאג, יאנואר   ראיאן

Capital Region  15.84    16.06    16.00  

Central New York  14.30    15.03    15.35  

Finger Lakes  13.09    13.28    13.13  

Long Island  35.46    34.16    33.01  

Mid-Hudson  29.29    29.10    28.22  

Mohawk Valley  16.10    15.93    15.90  

New York City  28.39    27.84    27.91  

North Country  12.51    13.09    13.26  

Southern Tier  13.47    13.52    13.52  

Western New York  12.93    12.80    12.98  

  24.49    24.71    25.11  אין די גאנצע סטעיט

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

     פאלגנד**: ווי איז  טעג דריי לעצטע די איבער
     

  2023, 8זונטאג, יאנואר   2023, 7שבת, יאנואר   2023, 6פרייטאג, יאנואר   ראיאן



 

 

Capital Region  8.44%  8.44%  8.34%  

Central New York  7.06%  7.10%  7.04%  

Finger Lakes  6.99%  6.99%  6.91%  

Long Island  9.27%  8.94%  8.60%  

Mid-Hudson  8.83%  9.20%  9.10%  

Mohawk Valley  8.35%  8.04%  8.12%  

New York City  7.10%  7.55%  7.44%  

North Country  6.53%  6.97%  6.86%  

Southern Tier  6.88%  6.84%  6.86%  

Western New York  12.04%  11.82%  11.90%  

  7.93%  8.07%  7.81%  סטעיט גאנצע  די  אין 

     
 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

בארא אין  
NYC   

,  6פרייטאג, יאנואר 
2023  

,  7שבת, יאנואר 
2023  

,  8זונטאג, יאנואר 
2023  

Bronx  9.33%  9.14%  9.06%  

Kings  4.82%  5.71%  5.56%  

New York  6.95%  6.85%  6.83%  

Queens  10.17%  10.09%  9.90%  

Richmond  7.77%  7.78%  7.61%  

  
     
 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.
   

אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג דעם   19- ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 3,178נעכטן האבן 
    פאלגנד:  ווי איז   צוטיילונג געאגראפישע די .6,486,720סך הכל צו 

   

  פאזיטיוו  נײע  פאזיטיוו  הכל סך  קאונטי 

Albany                       77,269                                 34  

Allegany                       10,626                                   7  

Broome                       57,640                                 18  

Cattaraugus                       18,968                                 11  

Cayuga                       20,021                                   7  

Chautauqua                       28,908                                 13  



 

 

Chemung                       26,288                                   5  

Chenango                       11,661                                   2  

Clinton                       22,088                                 10  

Columbia                       13,517                                   3  

Cortland                       13,098                                  -   

Delaware                        9,955                                   4  

Dutchess                       83,063                                 28  

Erie                      264,330                                  75  

Essex                        7,521                                   2  

Franklin                       11,893                                   7  

Fulton                       16,305                                   2  

Genesee                       16,335                                   4  

Greene  
                      

 10,741                                   2  

Hamilton  
                       

 1,087                                   1  

Herkimer  
                      

 17,132                                   5  

Jefferson                       26,411                                   7  

Lewis                        7,25                                   1  

Livingston                       14,166                                   3  

Madison                       16,521                                   5  

Monroe                      188,674                                 64  

Montgomery                       14,785                                   4  

Nassau                      540,325                                290  

Niagara                       58,570                                 12  

NYC                    3,028,538                               1,680  

Oneida                       67,787                                 26  

Onondaga                     140,140                                 50  

Ontario                       25,694                                 12  

Orange                      136,858                                 74  

Orleans                       10,352                                   4  

Oswego                       33,924                                 18  

Otsego                       13,039                                   7  

Putnam                       30,969                                 15  

Rensselaer                       41,002                                   8  

Rockland                      116,776                                 44  

Saratoga                       60,426                                 22  

Schenectady                       42,832                                  17  

Schoharie                        6,478                                  -   

Schuyler                        4,292                                   1  



 

 

Seneca                        7,525                                   5  

St. Lawrence                       25,902                                   4  

Steuben                       24,994                                   7  

Suffolk                      559,374                                325  

Sullivan                       24,061                                  19  

Tioga                       13,851                                   3  

Tompkins                       26,078                                   3  

Ulster                       42,116                                  12  

Warren                       18,549                                   6  

Washington                       15,465                                   4  

Wayne                       21,544                                 11  

Westchester                      328,859                                170  

Wyoming                        9,807                                   1  

Yates                        4,375                                   4  

    
  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

  

  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  183  104  56.8%  79  43.2%  

Central 
New 
York  87  43  49.4%  44  50.6%  

Finger 
Lakes  289  86  29.8%  203  70.2%  

Long 
Island  847  404  47.7%  443  52.3%  

Mid-
Hudson  483  197  40.8%  286  59.2%  

Mohawk 
Valley  50  24  48.0%  26  52.0%  

New 
York City  1,762  713  40.5%  1,049  59.5%  

North 
Country  51  25  49.0%  26  51.0%  



 

 

Southern 
Tier  81  21  25.9%  60  74.1%  

Western 
New 
York  211  83  39.3%  128  60.7%  

  די  אין 
 גאנצע
  58.0%  2,344  42.0%  1,700  4,044  סטעיט

  
  

פון די ווירוסן וועלכע דרייען זיך  95%דער ָאומיקרָאן וואריאנט איז יעצט פאראנטווארטליך פאר מער פון 
  וואריאנט  19-קאוויד ארום. פאר מער אינפארמאציע איבער וואריאנט נאכשפירן, ביטע באזוכט דא:

     (.ny.gov)  דעּפארטמענט העלט | ציפערן
  

באריכטעט געווארן, ברענגענדיג דעם   19-נייע טויטפעלער צוליב קאוויד 39, זענען  6פרייטאג, יאנואר 
    װאױנען׃  פון קאונטי לױט פאלגנד,  װי איז  דורכשניט  געאגראפישע א .60,635סך הכל צו 

  

  נײע טױטפעלער   קאונטי 

Albany  2  

Bronx  5  

Columbia  1  

Erie  2  

Kings  7  

Montgomery  1  

Nassau  5  

New York  1  

Orange  1  

Oswego  1  

Queens  5  

Richmond  1  

Schenectady  1  

Steuben  1  

Suffolk  2  

Warren  1  

Westchester  2  

  39  אלעס צוזאמען

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

סוף וואך אדער אויף האלידעיס. די ציפערן מיט א שטערן זענען באריכטעט געווארן אום פרייטאג, יאנואר  
  . די זאמלונג וועט זיך צוריק אנהויבן היינט, און די ציפערן וועלן ערשיינען אין די מארגנדיגע באריכט.6
  

, 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,  

יק וועלכע טוט  פעדעראלע קוואליפיצירטע העלט צענטערס, שטעטעלשע העלט צענטערס אדער אן אפטי

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%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872880101330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E1vGNuSayjrtZF%2FukOmU9Gw1EmDI5Sdi8nglFwCMltc%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%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872880101330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E1vGNuSayjrtZF%2FukOmU9Gw1EmDI5Sdi8nglFwCMltc%3D&reserved=0


 

 

מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דעם יארגאנג גרופע. עלטערן און גַארדיענס קענען באזוכן  
vaccines.gov , צו טרעפן  0233-232-800-1אדער רופן  438829טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו

- מאכט זיכער אז די וואקסינאציע פלאץ שטעלט צו די פייזערדערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער. 
וואקסינען זענען יעצט נאכנישט  19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19-בייָאוענטעק קאוויד

     אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער.
  

גטע פראגן  פאר עלטערן און גַארדיענס מיט נייע אינפארמאציע, אפט געפרע וועבזייטלבאזוכט אונזער 
און ענטפערס און מיט נאך מיטלען ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גַארדיענס פון קינדער אין די  

     עלטער. 
   

###  
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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%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872880101330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nkry0r7NPwQlDeu5VdfZT5TE0%2BLQk09l5a1mawG9RPA%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%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872880101330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1PNSc3bhYLildcaYul5SgldBfkhQtjhCieInCQhGFiQ%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%7C20ef07156b4047abf95e08daf272f830%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638088872880101330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U0MCeEH%2FIrItgnwTEf6P62GUeUEdfbbfzlIrfV4t2oY%3D&reserved=0
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