
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/16/2021 אויף ּבַאלדיגע פַארעפנטליכונג:

 
 

סטאנציעס וועלן   MTAגאווערנער קאומאו אנאנסירט אז פיר צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן אין  
  ווייטער אפערירן נאך דעם ערפאלג פון דעם פרואוו פראגראם

   
סטע סטריט, און בראדוועי 180וואקסינירונגס פונקטן ביי פען סטעישען, גראנד סענטראל, איסט 

  22דזאנקשען וועלן ווייטער צושטעלן וואקסינען, ביז מאי 
  

דאזעס צוגעשטעלט איבער   4,637און  --דאזעס צוגעשטעלט איבער די פיר פונקטן  3,500קרוב צו 
  15ביז מאי  12פון מאי  -אלע אכט פונקטן פון דעם פרואוו פראגראם 

  
MTA  טאגיגע "מעטרָאקַארד" פאר די וועלכע וואקסינירן זיך אויף די -זיבןוועט שענקען בחנם א

  פלעצער
  

אלע וואקסינירונגס פונקטן זענען אפן פאר אריינגייער אויף א "פירסט קָאם, פירסט סערווד" באזיס; 
MTA איינגעשטעלטע קענען זיך וואקסינירן ביי די פלעצער  

  
  MTAגאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז פיר צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן ביי 

די   , נאך דעם ערפאלג פון דעם פרואוו פראגראם.22סטאנציעס וועלן ווייטער אפערירן ביז שבת, מאי 
קס, און סטע סטריט אין דער בראנ180סטאנציעס זענען פען סטעישען, גראנד סענטראל, איסט 

די צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן, וועלכע האבן אנגעהויבן אפערירן   בראדוועי דזאנקשען אין ברוקלין.
  .15ביז מאי  12דאזעס פון מאי  3,497, האבן אויסגעטיילט 12מאי 

  
צנדיג דעם  אריינגייער א טאג אויף א "פירסט קָאם, פירסט סערווד" באזיס ני 300די פונקטן סערווירן ביז  

ארבעט צוזאמען מיט "סאמאס קאמיוניטי  MTAדער   איינציג־דאזע "דזאנסאן ענד דזאנסאן" וואקסין.
, און  22( אויף די פיר פלעצער וואס וועלן אפערירן ביז מאי SOMOS Community Careקעיר" )

יי די וואקסינירונגס  טאגיגע "מעטרָאקַארד" אלס אינצענטיוו אויף זיך וואקסינירן ב-שענקען בחנם א זיבן
  איינגעשטעלטע קענען זיך וואקסינירן ביי די פלעצער. MTA פונקטן.

  
וואקסין דירעקט צו די פלעצער וואו ניו יארקער וואוינען און ארבעטן איז א   19"ברענגן דעם קאוויד־

האט רפאלג," הויפט־וויכטיגער טייל פון אונזערע וואקסינירוג באמיאונגען, און עס איז געווען מיט ע
האט ערמעגליכט צו גרייכן די ניו יארקער   MTA"אונזער שותפות מיט׳ן   גאווערנער קאומאו געזאגט.

וועלכע פארן און ארבעטן נעבן אונזערע מערסט־געניצטע סאבוועי סטאנציעס, און דערפאר וועלן מיר  
באקומען וואס מער פון די שַאטס  ווייטער אנהאלטן פיר פון די צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן כדי צו

  אריין אין מענטשנס ארעמעס." 
  

מיט אכט   12מאי  האט זיך אנגעהויבן  סטאנציעס MTAפרואוו פראגראם צו ברענגען דעם וואקסין צו  דער
 דאזעס 4,637זענען אויסגעטיילט געווארן  15ביז מאי  12פון מאי  צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן.

   איבער אכט פלעצער.
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-new-pop-vaccination-sites-mta-stations#_blank


 

 

"די וואקסינירונגס פונקטן ביי אונזערע סטאנציעס טרעפן מענטשן דארט וואו זיי געפונען זיך כדי צו מאכן  
האט געזאגט פעט פויע, דאס אנקומען צו א וואקסין דאס שנעלסטע און גרינגסטע וואס איז מעגליך," 

MTA  טשערמאן אוןCEO. יין שאנס צו דערשלאגן דעם ווירוס, און טאקע  "אונז האבן נישט מער ווי א
דערפאר טוען מיר פארלענגערן די וואקסינירונגס פלעצער כדי עס זאל אנקומען וואס מער שַאטס אריין  

איך אפלאדיר גאווערנער קאומאו פאר זיין פירערשאפט, און איך באדאנק אים פאר זיין   אין ארעמעס.
  שותפות אין דעם וויכטיגן פראגראם." 

  
מענטשן וואס ווילן זיך וואקסינירן אויף די פלעצער ווערן געבעטן אריינצורעכענען מער צייט אויף זייער  

די שעות פון אפעראציע פאר יעדע פון   פארן כדי זיך צו קענען צושטעלן צו דעם וואקסינירונגס פראצעס.
  די פיר וואקסינירונגס פונקטן קען מען זען פון אונטן:

  
 טע טריט קארידאר 34 -פען סטעישן 

  אזייגער אין אוונט 8אזייגער נאכמיטאג ביז  3 אפן:
  

 וואנדערבילט האלל   -גרענד סענטרעל טערמינאל 
  אזייגער אין אוונט 8אזייגער נאכמיטאג ביז  1 אפן:

  
   סטע סטריט )בראנקס(180איסט 

  אזייגער אין אוונט 8אזייגער נאכמיטאג ביז  1 אפן:
  
 זשאנקשען )ברוקלין(בראודוויי ד 

  אזייגער אין אוונט 8אזייגער נאכמיטאג ביז  3 אפן:
  

סטאנציעס, אויף די סאבוועי   MTAטאוולען ביי  12,000עלעקטראנישע מודעות וועלן לויפן אויף איבער 
 באנען, און אויף אוטובאסן אויף מפרסם צו זיין די וואקסינירונגס פלעצער און אירע שעות פון אפעראציע.

מיליאן אבונירער איבער אלע   3פירסום מאטעריאל וועט ארויסגעשיקט וועלן עלעקטראניש צו איבער 
MTA .וועגווייז שילדן וועלן פראדוצירט און געהאנגען ווערן ביי די   סאציעלע מעדיע פלאטפארמען

ט אויך זיין  אינפארמאציע ווע סטאנציע פונקטן אויף צו פארזיכערן אן אומגעשטערטער פוסגייער שטראם.
  .וועב־זייטל   MTA צו באקומען אויפ׳ן

  
איז א טייל פון ניו יארק סטעיטס אנגייענדע באמיאונגען צו מאכן דעם   MTAדאס שותפות מיט דער 

האט גאווערנער קאומאו געמאלדן אז  27אויף אפריל  וואקסין ווי גרינגער צו באקומען.  19קאוויד־
זענען אלע סטעיט וואקסינירונגס פונקטן אפן פאר אריינגייער אפוינטמענטס, אלס  29אנגעהויבן אפריל 

אריינגייער   אנגייענדע באמיאונגען צו מאכן דאס וואקסינירן וואס גרינגער פאר ניו יארקער. טייל פון די 
אפוינטמענטס זענען אויף יעצט רעזערווירט נאר פאר ערשטע דאזעס אדער די איינציג־דאזע "דאזאנסאן 

ן צוגאב זענען אלע  אי ענד דזאנסאן" וואקסין, ווענדנדיג זיך אויפ׳ן פלאץ און וואס עס איז דא צו באקומען.
  וואקסין פארזארגערס ערמוטיגט צו ערלויבן אריינגייער ַאּפוינטמענטס פאר צוגעפאסטע ניו יארקער.

  
( איז דא  accine Tracker Dashboard19 V-COVID) וואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל  19-קאוויד  דער

  19-צו באקומען פאר יעדע ניו יארקער אויף צו בלייבן אינפארמירט בנוגע די אויסטיילונג פון דעם קאוויד
( New York State Department of Healthדער ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט ) וואקסין.

  24וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אין  19-אריכטן אלע קאווידפארלאנגט פון וואקסינירונגס פלעצער צו ב
שעה; די וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אויפ׳ן דאטע־טאוועל ווערן טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע און  

  לעצטע אינפארמאציע פון דער סטעיט׳ס וואקסינירונג אקטיוויטעטן.
  

https://new.mta.info/#_blank
https://new.mta.info/#_blank
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank


 

 

ען אין דעם וואקסין אויסטיילונגס פראצעס קענען רופן  ניו יארקער וועלכע זענען חושד פון שווינדלעריי
833-VAX-SCAM (833-829-7226  בחנם, אדער שיקן אן אימעיל צו דער סטעיט דעּפארטמענט ָאוו )

ועלן  הַאטלַײן שטאב מיטגלידער ו STOPVAXFRAUD@health.ny.gov .העלט ביי דעם אדרעס 
אגענטורן צו פארזיכערן אז ניו יארקער ווערן נישט  אריבערפירן די טענות צו די באשטימטע פארשונג

אויסגענוצט מיט אומ־יושר בשעת דער סטעיט ארבעט אויף צו וואקסינירן דער גאנצער צוגעפאסטער  
  באפעלקערונג.

  
ניו יארק סטעיט האלט ווייטער אן דאס עפענען פון קאמיוניטי־באזירטע צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן  

קאמיוניטי־  200האבן איבער  15זינט יאנואר  אין אונטער־סערווירטע געגענטער איבער דער סטעיט. 
  19דעם קאוויד־   ערשטע דאזעס פון  77,000באזירטע וואקסינירונגס פונקטן אויסגעטיילט מער ווי 

  וואקסין.
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