
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   12/30/2022 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
   

   29טויטפעלער באריכטעט איבערן סטעיט אום דעצעמבער  35
   
  

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.

  
"אזויווי ניו יארקער גרייטן זיך צו אויפנעמען דעם נייעם יאר, מוטיג איך יעדן איינעם צו בלייבן וואכזאם און 

פארזעצן צו אונטערנעמען אלע באווארענונג שריט צו האלטן זיך אליין, זייערע באליבטע און זייערע 
בט צייטליך מיט די וואקסין "בליי האט גאווערנער האקול געזאגט.קאמיוניטיס זיכער און געזונט",  

דאזעס און טעסט זיך בעפארן גיין צו פארזאמלונגען אדער אויף רייזעס. 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 ,)-יענטן  און צו פארמינערן די לאסט פון פאצ 19

פאר ניו  באריכטפריער דעם חודש האט גאווערנער האקול איבערגעגעבן א  אויף לאקאלע שפיטעלער. 
  יארקער איבער די סטעיט'ס ווינטער גרייטקייט באמיאונגען.

   
(  Department of Health, DOHלעצטע וואך, האט די ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט )

בוסטער דאזעס, וועלכע זענען יעצט דא צו   19- פאר 'ביוועילענט' קאוויד נייע אנווייזונגעןאנאנסירט  
ערס זענען די  חודשים אלט. די אפדעיטעד בוסט 6באקומען פאר בארעכטיגטע קינדער פון אזוי קליין ווי 

ערשטע צו זיין געצילט צו די אריגינעלע וויירוס סטרעין און לעצטיג ארומגייענדע סארטן און זענען  
  רעקאמענדירט פאר יונגע ניו יארקער און אלע וואס זענען בארעכטיגט.

  
,  24, מיט ציפערן ביז נאך דעצעמבער כנטליכע פלּו נאכפאלגונג באריכטוועדי העלט דעּפארטמענט'ס 

ווייזט אז אינפלוענזא בלייבט שטארק פארשפרייט איבערן סטעיט פאר די צוועלפסטע וואך אין א ציה,  
כטעט ביז היינט. די  קאונטיס בארי  62פאזיטיווע פעלער אריבער אלע  255,981מיט א סך הכל פון 

 23באריכט האט געפונען אז די צאל פעסטגעשטעלטע פעלער איבערן סטעיט איז געפאלן מיט  
פראצענט פון די  14פראצענט, אין די צייט וואס אלגעמיינע האספיטאליזאציעס זענען געפאלן מיט 

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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lmDbOfrDjfx4MLN7tDPDF%2Bmr0KsAop7A%2FEsmgBQzxpc%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V9dJ%2FGr0CTc7DtfQdb9Pu%2FmjptMxR884A7ANpCGlbQg%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8MjP6dlusERAYvnLXmYbGxLbdwXnf622bMUVvppxilY%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D8SQWDvaBGJAri1P1%2FflN%2BrC4NtSr5WZgiS6MPDyxZ4%3D&reserved=0


 

 

ציעס אריבער די  האספיטאליזא 2,501מיט  24פאריגע וואך וואס האט זיך געענדיגט אום דעצעמבער 
  סטעיט.

  
טערמיניגע קעיר פאסיליטיס, באשטימט די -אויסברוכן אין אקיוט קעיר און לאנג 43אזוי אויך זענען געווען 

באריכט. עס זענען נישט געווען נאך טויטפעלער צווישן קינדער, לאזנדיג די סך הכל ביי פינף איבערן  
 סטעיט.  

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

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-ברענגט קאוויד

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

 19-גאווערנער האקול זעצט אויך פאר צו מוטיגן ניו יארקער צו באקומען זייערע 'בייוועילענט' קאוויד
וואקסין בּוסטערס. צו מאכן אן אּפוינטמענט פאר א בּוסטער, זאלן ניו יארקער זיך פארבינדן מיט זייער 

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

  דערנעבנדע לאקאציעס.
  

צו דערמאנען   ייןקאמפ  אויפקלערונג פובליק יערליכעדי 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

חודשים און עלטער. אדווערטייזמענטס אין ענגליש און אין סּפַאניש האבן אנגעהויבן לויפן לעצטער   6פון 
  חודש.

  
וואס ווייזט די ניו יארק סטעיט   פובליק אויפמערקזאמקייט קאמפייןדעם זעלבן צייט גייט אויך אן א  אין

העלט דעּפארטמענט קאמישאנער, דר. מערי ט. באסעט, רעדנדיג דירעקט צו ניו יארקער איבער די דריי  
איינער צו אנדערן און מיט די  ווירוסן וועלכע דרייען זיך יעצט ארום אין די סטעיט מיט ענליכע סימפטאמען 

פאטענציאל צו פאראורזאכן ערנסטע קראנקהייט. די ווידעאוס וואס זענען פראדוצירטט געווארן דורך די  
וואס ווענדט   גירסא  לענגערעאון א   קליּפ קורצע ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט רעכענען אריין א 

   .פראפעסיאנאלן  קעיר העלטזיך צו עלטערן; און א גירסא וואס ציהלט ספעציפיש 
   

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

  
   קורצן: אין איבערגעגעבן אונטן ווערן ציפערן היינטיגע די
  

  32.18 - 100,000פעלער פער  •

  22.94 - 100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער -7 •

  60,721 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  6,289 -  סך הכל פאזיטיוו  •

  **9.82% -  פראצענט פאזיטיוו  •

  **8.41% -  טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו -7 •

  (74+)  3,982 - פאציענטן האספיטאליזירט •

  719 -  נײע פאציענטן אין שפיטאל •

  ICU  - 428 (+9)פאציענטן אין  •

  (4+) 181  - מיט אינטובאציע  ICUפאציענטן אין  •

  (621+) 381,238 -סך הכל באפרייטע פאציענטן  •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j9sqCEN4iFNm2TRgw9nQR4BMR9dqjK9AbvSCiLdkKas%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nrPNomwlOkzj8N2bIgvRiwc7DH3sWjbaHgjVxHbwA%2Fg%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ca6wG8Yrnd0HQiPlk0sZh1r3H10PLHmmihZgUVOo4Ic%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t4TJGcA%2FtUGmlMhNJZflJgnGOv2DTyHkS1BZTqykFj8%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M%2BmjcbL1DqremRmWGhe490w9yFgxQR%2B6RbN4qWwH5GE%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vjxs5aMFFF%2FfADf0UsX%2FXaOTGGHSDQ7RgyK%2BL8AI92U%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GGSorXqjHR0a2%2F9HVoYeUMBhxQ8FwIseLBxD9oCt3iU%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=igIcwEkTJ%2Bca1mQJ4ILFQOLDnCZUpYNZE1AE2IqE3Xs%3D&reserved=0


 

 

  35 -דורך העלטקעיר אנשטאלטן  HERDSנייע טויטפעלער באריכטעט צו  •

  60,376  - 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
 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 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 - 76,769סך 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

  

  43,378,559 -  געגעבן סך הכל װאקסין דאזעס  •

  16,830 - שעה   24סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

  76,283 - טעג 7סך הכל װאקסין דאזעס געגעבן אין די לעצטע  •

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

  - (CDCיג וואקסינירט )יאר און העכער וואס זענען פולשטענד 18פראצענט ניו יארקער פון   •
90.4%  

יאר אלט און עלטער וועלכע זענען צייטליך מיט זייערע וואקסין   18פראצענט ניו יארקער פון   •
  14.4% - 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%  

יאר וועלכע זענען צייטליך מיט זייערע וואקסין   17און  12פראצענט ניו יארקער צווישן  •
  5.4% - דאזעס 

  39.8% -יאר וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט   11און   5פראצענט ניו יארקער צווישן  •

 - (CDCיאר וואס זענען פולשטענדיג וואקסינירט )  11און   5פראצענט ניו יארקער צווישן  •
40.6%  



 

 

יאר וועלכע זענען צייטליך מיט זייערע וואקסין דאזעס    11און   5פראצענט ניו יארקער צווישן  •
- 2.8%  

  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%  

  76.3% - פראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט •

  80.5% - (CDCפראצענט פון אלע ניו יארקער װאס זענען פולשטענדיג װאקסינירט ) •

  12.4% -פראצענט פון אלע ניו יארקער וועלכע זענען צייטליך מיט זייערע וואקסין דאזעס   •

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

  

  ראיאן

,  27דינסטאג, דעצעמבער 

2022  

, 28מיטוואך, דעצעמבער 

2022  

 דעצעמבער  דאנערשטאג,

29, 2022  

Capital Region  11.57  11.40  12.11  

Central New 

York  10.00  9.28  9.75  

Finger Lakes  12.97  11.92  11.29  

Long Island  38.27  36.97  36.63  

Mid-Hudson  27.17  26.65  26.94  

Mohawk Valley  11.89  12.42  12.95  

New York City  27.10  26.68  25.88  

North Country  9.79  10.09  10.74  

Southern Tier  11.24  11.60  11.96  

Western New 

York  10.19  8.21  8.48  

אין די גאנצע 

  22.94  23.22  23.86  סטעיט

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

     פאלגנד**: ווי איז  טעג דריי לעצטע די איבער
     

  ראיאן

,  27דינסטאג, דעצעמבער 

2022  

, 28מיטוואך, דעצעמבער 

2022  

 דעצעמבער  דאנערשטאג,

29, 2022  

Capital Region  6.81%  6.79%  7.19%  

Central New 

York  5.40%  5.06%  5.57%  

Finger Lakes  7.04%  6.67%  6.63%  

Long Island  9.93%  9.79%  9.74%  

Mid-Hudson  9.49%  8.50%  8.76%  

Mohawk Valley  7.01%  7.11%  7.49%  

New York City  8.10%  8.26%  8.33%  

North Country  5.43%  5.85%  6.19%  



 

 

Southern Tier  5.82%  6.77%  6.97%  

Western New 

York  13.13%  13.33%  12.68%  

 גאנצע  די  אין 

  8.41%  8.29%  8.37%  סטעיט

     
 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.
   
 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   

  ,27 דעצעמבער דינסטאג,

 2022 

 ,28 דעצעמבער מיטוואך,

2022  

  ,29 דעצעמבער  דאנערשטאג,

2022  

Bronx  9.20%  9.32%  9.62%  

Kings  6.39%  6.43%  6.50%  

New York  8.41%  8.56%  8.48%  

Queens  9.91%  10.33%  10.35%  

Richmond  7.89%  8.20%  8.61%  

     
 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 6,289נעכטן האבן 
   פאלגנד:  ווי איז   צוטיילונג געאגראפישע די .6,439,014הכל פעלער צו 

   

  פאזיטיוו  נײע  פאזיטיוו  הכל סך  קאונטי 

Albany                             76,804                                     79  

Allegany                             10,552                                     17  

Broome                             57,307                                     44  

Cattaraugus                             18,878                                     13  

Cayuga                             19,909                                      4  

Chautauqua                             28,739                                     23  

Chemung                             26,190                                     13  

Chenango                             11,604                                      5  

Clinton                             21,955                                     18  

Columbia                             13,348                                     12  

Cortland                             13,034                                      8  



 

 

Delaware                              9,880                                     14  

Dutchess                             82,387                                     88  

Erie                            263,180                                   213  

Essex                              7,465                                      5  

Franklin                             11,847                                      4  

Fulton                             16,230                                     11  

Genesee                             16,268                                      9  

Greene                             10,630                                     12  

Hamilton                              1,075                                      2  

Herkimer                             17,063                                     11  

Jefferson                             26,244                                     19  

Lewis                              7,186                                      3  

Livingston                             14,094                                      8  

Madison                             16,460                                      7  

Monroe                            187,702                                   130  

Montgomery                             14,703                                     13  

Nassau                            535,669                                   626  

Niagara                             58,333                                     42  

NYC                          3,005,301                                  2,853  

Oneida                             67,389                                     53  

Onondaga                            139,489                                     74  

Ontario                             25,528                                     22  

Orange                            135,411                                   215  

Orleans                             10,302                                     11  

Oswego                             33,711                                     21  

Otsego                             12,956                                     11  

Putnam                             30,700                                     36  

Rensselaer                             40,815                                     35  

Rockland                            115,827                                   123  

Saratoga                             60,105                                     33  

Schenectady                             42,605                                     25  

Schoharie                              6,446                                      5  

Schuyler                              4,279                                      2  

Seneca                              7,462                                      3  

St. Lawrence                             25,819                                     20  

Steuben                             24,882                                     16  

Suffolk                            554,259                                   785  

Sullivan                             23,848                                     18  

Tioga                             13,779                                      3  



 

 

Tompkins                             25,960                                     13  

Ulster                             41,820                                     32  

Warren                             18,445                                     15  

Washington                             15,395                                     18  

Wayne                             21,413                                     18  

Westchester                            326,202                                   371  

Wyoming                              9,782                                      3  

Yates                              4,348                                      2  

    
  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 

 יעצט פאציענטן

  האספיטאליזירט

 האספיטאליזירט

 קאוויד  צוליב

  אדער

  קאמפליקאציעס

  קאוויד  פון

 פראצענט

 האספיטאליזירט

 קאוויד  צוליב

  אדער

  קאמפליקאציעס

  קאוויד  פון

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  171  94  55.0%  77  45.0%  

Central 

New 

York  54  40  74.1%  14  25.9%  

Finger 

Lakes  295  76  25.8%  219  74.2%  

Long 

Island  844  381  45.1%  463  54.9%  

Mid-

Hudson  448  191  42.6%  257  57.4%  

Mohawk 

Valley  51  27  52.9%  24  47.1%  

New 

York City  1,785  782  43.8%  1,003  56.2%  

North 

Country  54  24  44.4%  30  55.6%  

Southern 

Tier  76  24  31.6%  52  68.4%  

Western 

New 

York  204  79  38.7%  125  61.3%  



 

 

  די  אין 

 גאנצע

  56.9%  2,264  43.1%  1,718  3,982  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
  

  צו הכל  סך  דעם  ברענגענדיג געווארן, באריכטעט 19-קאוויד  צוליב טויטפעלער נייע 35  זענען נעכטן
    װאױנען׃  פון  קאונטי לױט  פאלגנד, װי איז  דורכשניט  געאגראפישע א .60,376

  

  נײע טױטפעלער  קאונטי 

Bronx  4  

Jefferson  1  

Kings  5  

Livingston  1  

Nassau  2  

New York  1  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Ontario  1  

Orange  2  

Queens  6  

Rockland  2  

Suffolk  6  

Tompkins  1  

Westchester  1  

  35  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 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.
  

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. 
  

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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N3FLxMQ%2BycaepCV3VujExehl18BOrtTkhluxG%2BsdEPw%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N3FLxMQ%2BycaepCV3VujExehl18BOrtTkhluxG%2BsdEPw%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JMgZmf2ayxs9Pb7gCIqQq9V7DUQ8HS%2BacZ1rf2uHRTY%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CRMXj3CBdI6oXYGYkr3edNVOCn3dGUd9rGujfxUzVrE%3D&reserved=0


 

 

  יד לױט  אויסגערעכנט   בּוסטער, די באקומען און  געװארן װאקסינירט זענען װעלכע  יארקער ניו  צאל די
   פאלגנד׃  װי איז   ראיאן,

  

ראיאנישע וואקסינאציע ציפערן לויט  

    לאקאציע פון ּפרָאוויידער

   

פולשטנדיק  

  װאקסינירטע מענטשן

מענטשן וועלכע זענען צייטליך 

  מיט זייערע וואקסין דאזעס

  ראיאן

  אלעס צוזאמען

  סך הכל

  אלעס צוזאמען

  סך הכל

Capital 

Region  
909,023  205,779  

Central New 

York  
615,723  134,358  

Finger Lakes  831,162  216,913  

Long Island  2,019,955  336,882  

Mid-Hudson  1,572,157  305,080  

Mohawk 

Valley  
311,320  62,590  

New York 

City  
7,446,093  859,035  

North 

Country  
284,565  58,109  

Southern 

Tier  
419,371  95,961  

Western New 

York  
909,486  206,629  

 גאנצע  די  אין 

  סטעיט
15,318,855  2,481,336  

      

    בּוסטער/נאך שַאטס

  ראיאן

  אלעס צוזאמען

  טעג 7 לעצטע די  אין  װאוקס  סך הכל

Capital 

Region  
802,243  3,274  

Central New 

York  
533,648  2,443  

Finger Lakes  845,495  3,490  

Long Island  1,815,483  9,023  

Mid-Hudson  1,478,443  7,956  

Mohawk 

Valley  
272,919  1,072  

New York 

City  
4,685,086  28,355  



 

 

North 

Country  
248,104  802  

Southern 

Tier  
380,802  1,556  

Western New 

York  
870,818  1,757  

 גאנצע  די  אין 

  סטעיט
11,933,041  59,728  

   
ווערט פארעפענטליכט כדי צו אינפארמירן ניו יארקער   דעשבאורד נאכפאלגונג  וואקסין  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

ווערט טעגליך דערפרישט מיט די לעצטע וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע  שעה; די דעשבאורד  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 
רעכנט אריין דאזעס געגעבן דורך די פעדעראלע רעגירונג און אנדערע קליינע   וואס — 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". מענטשן וועלכע זענען "צייטליך" 

ענענדיג די נייע 'בייוועילענט'  וואקסינאציעס, אריינרעכ 19-זענען די וועלכע האבן באקומען אלע קאוויד
 19-קאוויד 'סCDC די זעהטבּוסטער, לויט זייער עלטער און לויט קלינישע רעקאמענדאציעס ) 

  .קורצן( אין  סקעדזשּולס  וואקסינאציע
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