
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול  3/9/2023 :אויף תיכף ארויסצוגעבן

 
 

ס פארשריט מיטן 'גאווערנער האקול גיבט איבער די לעצטע נייעס פאר ניו יארקער איבער די סטעיט
   19-באקעמפן קאוויד

    
-גאווערנער ערמוטיגט ניו יארקער צו פארזעצן צו נוצן די כלים צו באשיצן פון און באהאנדלען קאוויד

   טעסטינג און באהאנדלונג, בּוסטערס, וואקסינען: 19
   

     טויטפעלער באריכטעט איבערן סטעיט נעכטן14
   
  

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

 אין מער זיך פארשפרייטן וועלכע אינפעקציעס ווירוס רער-אטעמען פון פארשפרייטונג די קעגן באשיצן
  .סעזאן ווינטער דעם

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

 .האט גאווערנער האקול געזאגט, "זייערע באליבטע און זייערע קאמיוניטיס זיכער און געזונט, זיך אליין
בלייבט צייטליך מיט די וואקסין דאזעס און מאכט זיכער זיך צו טעסטן בעפארן גיין צו פארזאמלונגען "

רעדט מיט אייער דאקטאר איבער פאטענציעלע , אויב איר טעסט פאזיטיוו. אדער אויף רייזעס
  ."באהאנדלונג אפציעס

  
אזוי ווי בלייבן -  ניו יארקער אנצונעמען געוויינטלעכע צוריקהאלט מיטלען מוטיגןגאווערנער האקול טוט 

 און 19-צן שיצן פון דער פלו און קאוויד- אינפארמירט וועגן וואקסינען און פראקטיצירן געהעריגע היגיענע 
דער גאווערנער האט איבערגעחזרט . פארקלענערן דעם עול פון פאציענטן אויף די לאקאלע שפיטעלער

 ניו יארקער וועגן דער סטעיטס געזונט צוגעגרייטקייט אמענדירטדי פונדעמעטאלע טריט ווען זי האט 
  . באמיאונגען דעם ווינטער

  
איז לעצטנס ארויסגעקומען  (Department of Health, DOH)די ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט 

ווידעאו סערוויסעס צו מוטיגן /סָאושעל מידיע און אויף מוזיק,  אויף טעלעוויזיעקאמפיין וואכיגע-12מיט א 
ניו יארקער אין פארשידענע מעדיצינישע אומשטענדן צו אנערקענען די וויכטיגקייט פון ווערן און זיך 

בּוסטער צו פארמיידן ערנסטע ' בייוועילענט '19-האלטן צייטליך מיט די רעקאמענדירטע קאוויד
 יאר 65די מעדיצינישע אומשטענדן רעכענען אריין מענטשן וועלכע זענען . קראנקהייט אדער טויט רחל

האבן צוקער קראנקהייט אדער ליידן פון א הארץ אדער לונגען , איבערוואגיג, טראגעדיג, אדער עלטער
  .קראנקהייט אדער מענטשן וועלכע האבן אן אפגעשוואכטן אימיון סיסטעם

  
 פאר די באריכט נאכפאלגונג פלּו וועכנטליכע אין צוגאב האט די העלט דעּפארטמענט פארעפנטליכט איר

און עס ווייזט אז אינפלוענזא בלייבט ברייט פארשפרייט , 25וואך וואס האט זיך געענדיגט אום פעברואר 
 317,694מיט א סך הכל פון , איבער די גאנצע סטעיט פאר די איין און צוואנציגסטע וואך אין א ציה

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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fmcInw2k9wOubA48Lq934di63xrUS5lFs1q3sSOruAA%3D&reserved=0
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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fmcInw2k9wOubA48Lq934di63xrUS5lFs1q3sSOruAA%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eJcap%2BSpaUjD7Z%2B1PYB%2B64aWh3J5I0DBbpxv25LAzkg%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eJcap%2BSpaUjD7Z%2B1PYB%2B64aWh3J5I0DBbpxv25LAzkg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2F2023-02-24_bivalent%2520booster.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DiKRl5lcXmb975Lnbgs1zUwrm73J2waG7gJt3iCO5ww%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2F2023-02-24_bivalent%2520booster.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DiKRl5lcXmb975Lnbgs1zUwrm73J2waG7gJt3iCO5ww%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bv9vcX7rtoMzeqRo5Dg79MqmaKlD8ic7jDLrPwySRq4%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bv9vcX7rtoMzeqRo5Dg79MqmaKlD8ic7jDLrPwySRq4%3D&reserved=0


 

 

די באריכט האט געפונען אז די צאל פעסטגעשטעלטע פעלער . פאזיטיווע פעלער דעם סעזאן ביז היינט
אין די צייט וואס אלגעמיינע ,  פאר דעם וואך1,887 פראצענט צו 23איבערן סטעיט איז געפאלן מיט 

 186האלטנדיג ביי ,  פראצענט פון די פאריגע וואך1האספיטאליזאציעס זענען ארויף מיט 
  . האספיטאליזאציעס אריבער די סטעיט

    
 דער האט ,אינסטיטוציעס קעיר טערמיניגע-לאנג און קעיר שווערע אין אויסבראכן צוויי געווען זענען עס

 דער פאר באריכטעוועט טויטפאל קינד אסאסיאצירטע-אינפלוענזע איין געווען איז'ס .באשטימט באריכט
    .גאנצשטאטיש 11 פון הכל סך א פאר ,וואך

   
דערמאנט גאווערנער האקול אלע ניו יארקער אז עס איז נישט צו , מיט דעם פארזעצונג פונעם פלו סעזאן

 19-דער פלּו ווירוס און דער ווירוס וואס ברענגט קאוויד. שפעט צו באקומען זייער יערליכער פלּו וואקסין
און דערפאר איז דאס וואקסינירט ווערן קעגן ביידע די בעסטע וועג צו בלייבן , דרייען זיך ביידע ארום

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

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

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

   
 19-קאוויד' בייוועילענט'גאווערנער האקול זעצט אויך פאר צו מוטיגן ניו יארקער צו באקומען זייערע 

 נייעהאט די ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט אנאנסירט , אין דעצעמבער. וואקסין בּוסטערס
 בוסטער דאזעס וועלכע זענען יעצט דא צו באקומען פאר 19-קאוויד' בייוועילענט' פאר אנווייזונגען

  .  חודשים אלט6בארעכטיגטע קינדער פון אזוי קליין ווי 
   

די נייע בּוסטערס זענען די ערשטע צו ציהלן די אריגינעלע סארט פון דעם ווירוס ווי אויך די לעצטיגע 
און זיי זענען רעקאמענדירט פאר יונגע ניו יארקער און פאר אלע וואס , וואריאנטן וועלכע דרייען זיך ארום

זאלן ניו יארקער רופן זייער לאקאלע , צו באשטעלן אן אפוינטמענט פאר א בוסטער. זענען בארעכטיגט
טעקסט ; vaccines.govבאזוכט ; אדער העלט קעיר פראוויידער, קאונטי העלט דעפארטמענט, אפטייק

  .  צו טרעפן לאקאציעס דערלעבן1-800-232-0233אדער רופט , 438829זייער זיפקאד צו 
  

  :די היינטיגע ציפערן ווערן אונטן איבערגעגעבן אין קורצן

  6.83-  100,000פעלער פער  
 7- 6.37 - 100,000טאגיגע דורכשניט פון פעלער פער  
 44,323 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט  
 1,335 - סך הכל פאזיטיוו  
 %2.71 - פראצענט פאזיטיוו**  
 7-%2.51 - טאגיגע דורכשניט פון פראצענט פאזיטיוו  
 ( 68 )1,562 - פאציענטן האספיטאליזירט- 
 200 - נײע פאציענטן אין שפיטאל  
  פאציענטן איןICU - 153( 5)-  
  פאציענטן איןICU(1 )47 -  מיט אינטובאציע+  
  (240 )405,736- סך הכל באפרייטע פאציענטן+  
  נייע טויטפעלער באריכטעט דורךHERDS 14-  דורך העלטקעיר אנשטאלטן  
  סך הכל טויטפעלער באריכטעט דורךHERDS61,964 -  דורך העלטקעיר אנשטאלטן  

  
 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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7UDJbnntX4EWNOSfnrvAg5euAwZoKMbsUTkORUUZM%2B0%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7UDJbnntX4EWNOSfnrvAg5euAwZoKMbsUTkORUUZM%2B0%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=43WvdZ2M2va3SIDjeibPfgs2yC65%2BfU4svYnSOkj5ic%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=43WvdZ2M2va3SIDjeibPfgs2yC65%2BfU4svYnSOkj5ic%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=43WvdZ2M2va3SIDjeibPfgs2yC65%2BfU4svYnSOkj5ic%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=43WvdZ2M2va3SIDjeibPfgs2yC65%2BfU4svYnSOkj5ic%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rgSVQH4gVTUsi7UYw3KrKmikT9u0p4KjWiaziEhik0c%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rgSVQH4gVTUsi7UYw3KrKmikT9u0p4KjWiaziEhik0c%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gXkoJuPQkMQIadVF2NLWw2O2%2FFGXprZqPskZy3A31Lc%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gXkoJuPQkMQIadVF2NLWw2O2%2FFGXprZqPskZy3A31Lc%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gXkoJuPQkMQIadVF2NLWw2O2%2FFGXprZqPskZy3A31Lc%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gXkoJuPQkMQIadVF2NLWw2O2%2FFGXprZqPskZy3A31Lc%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xFADc5dmbZ8BjLhTLYbLS%2BA5aa5AjYadyZP16GugiiM%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xFADc5dmbZ8BjLhTLYbLS%2BA5aa5AjYadyZP16GugiiM%3D&reserved=0


 

 

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

  
 Health Electronic Response Data) סיסטעם ציפערן אנטווארט עלעקטראנישע געזונטהייט די

System, HERDS) די פון ציפערן פון מקור א איז NYS DOH 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 , 4אפריל ,  אנגעהויבן מאנטאג:וויכטיגע באמערקונג
-דעפארטמענט פון געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס פאר טעסטינג איינריכטונגען וועלכע ניצן קאוויד

אלץ רעזולטאט דערפון וועט ניו יארק . אנטידזשען טעסטס צו באריכטן נעגאטיווע רעזולטאטן- שנעלע19
 רעזולטאטן באריכטעט PCRס פראצענט פון פאזיטיווע פעלער אויסגערעכנט ווערן נוצנדיג נאר 'סטעיט

, פאזיטיווע אנטידזשען טעסטס וועלן נאכאלץ באריכטעט ווערן צו ניו יארק סטעיט. דורך לאבארעטאריעס
 טויזנט מענטשן וועלן פארזעצן 100און די באריכטונג פון נייע טעגליכע פעלער און פעלער פער 

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

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

  

  סך הכל טויטפעלער באריכטעט צו און געזאמלט דורך דיCDC - 78,828  

  
 דורך און NYS DOH 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 ס'ראיאן יעדע
  

  2023, 8מערץ , מיטוואך  2023, 7מערץ , דינסטאג  2023, 6מערץ , מאנטאג  ראיאן

Capital Region  8.49  7.94  7.51  

Central New York  10.06  9.65  8.97  

Finger Lakes  9.75  9.68  9.25  

Long Island  6.70  6.55  5.84  

Mid-Hudson  5.96  5.57  5.35  

Mohawk Valley  7.57  7.36  7.57  

New York City  5.22  5.28  4.84  

North Country  12.79  13.30  12.04  

Southern Tier  12.12  12.19  11.60  

Western New York  9.73  9.26  9.04  

  6.37  6.82  6.94  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 ,8 מערץ ,מיטוואך  2023 ,7 מערץ ,דינסטאג  2023 ,6 מערץ ,מאנטאג  ראיאן

Capital Region  5.75%  5.58%  5.11%  

Central New York  5.25%  5.07%  4.72%  

Finger Lakes  5.83%  5.85%  5.61%  

Long Island  2.44%  2.29%  2.22%  

Mid-Hudson  1.89%  1.45%  1.42%  

Mohawk Valley  4.80%  5.26%  5.48%  

New York City  1.87%  1.66%  1.59%  

North Country  7.12%  6.84%  6.45%  

Southern Tier  5.82%  5.77%  5.44%  

Western New York  9.18%  8.75%  8.85%  

  2.51%  2.62%  2.93%  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
     

  2023 ,8 מערץ ,מיטוואך  2023 ,7 מערץ ,דינסטאג  2023 ,6 מערץ ,מאנטאג  NYCבארא אין 

Bronx  1.77%  1.72%  1.70%  

Kings  1.44%  1.21%  1.10%  

New York  2.50%  2.41%  2.34%  

Queens  2.08%  1.97%  2.01%  

Richmond  2.15%  1.79%  1.68%  

     
 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
   

ברענגנדיג די סך ,  אין ניו יארק סטעיט19-ניו יארקער געטעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 1,335נעכטן האבן 
  : די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגנד. 6,633,088הכל פעלער צו 

  

  פאזיטיוו נײע  פאזיטיוו הכל סך  קאונטי

Albany               79,420                      36  

Allegany                   10,902                    5  

Broome                  59,296                    30  

Cattaraugus              19,417            8  



 

 

Cayuga       20,651                                5  

Chautauqua               29,741                      20  

Chemung                 26,845                       6  

Chenango  11,907                   3  

Clinton   22,943                       8  

Columbia    14,041                       4  

Cortland             13,569                     5  

Delaware            10,245                      2  

Dutchess                   85,482                         17  

Erie                   271,310                         79  

Essex                7,832                          4  

Franklin                 12,239                      14  

Fulton                 16,758                        11  

Genesee                 16,743                       10  

Greene                11,130                         1  

Hamilton                    1,105                       -   

Herkimer                   17,616                         5  

Jefferson                   27,473                       13  

Lewis                  7,412                           2  

Livingston                       14,516                        5  

Madison                   16,984                         3  

Monroe          193,746        80  

Montgomery                   15,172                   10  

Nassau                  550,940                        90  

Niagara                   60,061                         23  

NYC                3,090,363                        425  

Oneida                  69,636                        15  

Onondaga                  143,714                       29  

Ontario            26,432                         18  

Orange                 140,678                          13  

Orleans                   10,655                          2  

Oswego                   34,956                          10  

Otsego                    13,425                  4  

Putnam                  31,777              4  

Rensselaer                  42,135                        8  

Rockland                 119,199                      12  

Saratoga                   62,003                        31  

Schenectady                   44,064                       12  

Schoharie                 6,647  2  

Schuyler                  4,364          4  



 

 

Seneca       7,754                        3  

St. Lawrence                   26,587  9  

Steuben                   25,561                    9  

Suffolk                 569,776                       98  

Sullivan                   24,840                          6  

Tioga                   14,190                          5  

Tompkins                   26,871                          7  

Ulster               43,566                         16  

Warren                   19,090                          9  

Washington                    16,025                           8  

Wayne                   22,104                          8  

Westchester                  336,689                          61  

Wyoming                  10,020                           7  

Yates                   4,471                        1  

     
    

 פאזיטיוו געטעסט האבן וועלכע מענטשן האספיטאליזירטע וויפיל ווייזן וועלכע ציפערן די זענען פאלגנד
 וויפיל און קאמפליקאציעס 19-קאוויד/19-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

 איז קאוויד ווען

 אריינגערעכנט נישט

 איינע אלץ געווארן

 פאר סיבות די פון

  האספיטאליזאציע

 פראצענט

 האספיטאליזירט

 נישט איז קאוויד ווען

 אריינגערעכנט

 איינע אלץ געווארן

 פאר סיבות די פון

  האספיטאליזאציע

Capital 

Region  
130  80  61.5%  50  38.5%  

Central 

New 

York  

81  43  53.1%  38  46.9%  

Finger 

Lakes  
235  58  24.7%  177  75.3%  

Long 

Island  
226  101  44.7%  125  55.3%  

Mid-

Hudson  
147  48  32.7%  99  67.3%  

Mohawk 

Valley  
30  22  73.3%  8  26.7%  

New 

York City  
440  175  39.8%  265  60.2%  



 

 

North 

Country  
44  21  47.7%  23  52.3%  

Southern 

Tier  
72  19  26.4%  53  73.6%  

Western 

New 

York  

157  67  42.7%  90  57.3%  

 די אין

 גאנצע

  סטעיט

1,562  634  40.6%  928  59.4%  

  
  

פאר .  פראצענט פון די ווירוסען וואס פארשפרייטן זיך95דער ָאמיקרָאן וואריאנט פארטרעט איצט איבער 
 העלט | ציפערן וואריאנט 19-קאוויד: ביטע באזוכט דא, מער אינפארמאציע איבער וואריאנט נאכשפירן

   (.ny.gov) דעּפארטמענט
  

ברענגענדיג דעם סך הכל צו ,  באריכטעט געווארן19- נייע טויטפעלער צוליב קאוויד14נעכטן זענען 
    לט קאונטי פון אנען׃, א געאגראפישע דורכשניט איז י פאלגנד. 61,964

  

  טױטפעלער נײע  קאונטי

Bronx  1  

Broome  1  

Erie  1  

Kings  1  

Onondaga  1  

Queens  2  

Saratoga  1  

Schenectady  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  2  

Tioga  1  

Westchester  1  

  14  אלעס צוזאמען

  
יעריגע קינדער -11 ביז 5ניו יארקער וועלכע ווילן באשטימען א צייט פאר וואקסין אפוינטמענטס פאר 

קאונטי העלט , פאמיליע דאקטאר, ס דאקטאר'ווערן געמוטיגט זיך צו פארבינדן מיט זייערע קינד
אדער פַארמַאסיס , רורעל העלט צענטערס, קוואליפיצירטע העלט צענטערס-פעדעראל, דעּפארטמענטס

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

-מאכט זיכער אז די וואקסינאציע פלאץ שטעלט צו די פייזער. דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער
 וואקסינען זענען יעצט נאכנישט 19-וויבאלד די אנדערע קאוויד,  וואקסין19-בייָאוענטעק קאוויד

     .אויטאריזירט פאר 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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ykTdZplpDiYRgPAEFFzN9SA%2FNVNw%2Fjs6xUqOhQlehwU%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ykTdZplpDiYRgPAEFFzN9SA%2FNVNw%2Fjs6xUqOhQlehwU%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ykTdZplpDiYRgPAEFFzN9SA%2FNVNw%2Fjs6xUqOhQlehwU%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%7C8e99c47c3fb24d8e33ee08db20df9d33%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638139918837301803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xFADc5dmbZ8BjLhTLYbLS%2BA5aa5AjYadyZP16GugiiM%3D&reserved=0


 

 

אפט געפרעגטע פראגן ,  פאר עלטערן און גַארדיענס מיט נייע אינפארמאציעוועבזייטלבאזוכט אונזער 
און ענטפערס און מיט נאך מיטלען ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גַארדיענס פון קינדער אין די 

     .עלטער
  

###  
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