
 

 

 
 גָאווערנאר ענדרו מ. קָאומָאו   5/17/2021 אויף ּבַאלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

גאווערנאר קָאומאו טוט איינמעלדן איבער נאך אנווייזנוגען פאר קַאונטי פעירס און לאקאלע  
  פייערונגען

  
ערלויבעניש   DOHלאקאלע רעגירונגען מוזן ערלויבן קַאונטי פעירס און לאקאלע פייערונגען; סטעיט 

  אנטיילנעמער 5,000פאר געשעענישן מיט מער פון 
  

באגרעניצונגען פאר פעירס און פייערונגען וועלן זיך ווענדן אין וויפיל פלאץ עס איז דא צו קענען  
אנהאלטן א ווייטקייט צווישן מענטשן, חוץ אויב אנטיילנעמער ווייזן אויף אז זיי זענען פולשטענדיג 

  ווַאקסינירט געווארן
  

אנווייזונגען   CDCנטיילנעמער; לויט די פעירס און פייערונגען קענען פאדערן מאסקעס פון אלע א
ווַאקסינירטע אנטיילנעמער אין געוויסע סארט פלעצער און  -זענען מאסקעס געפאדערט פאר נישט

  אויך אינעווייניג אויב ווַאקסינאציע סטאטוס איז אומבאקאנט
  

ונטי פעירס  גאווערנאר ענדרו מ. קָאומָאו האט היינט געמאלדן איבער נאך אנווייזונגען פאר קא  
ונטי   )צוזאמקומען( און לאקאלע פייערונגען איבער גאנץ ניו יארק. לאקאלע רעגירונגען מוזן ערלויבן קא 

עס  געזונטהייט אנווייזונגען די יאר.  19-פעירס און לאקאלע פייערונגען און זיך רעכענען מיט די קָאוויד
וועט זיך פארלאנגען אן ערלויבעניש פון די סטעיט העלט דעּפארטמענט פאר געשעענישן מיט מער פון  

ונטי פעירס און   ערווארטעטע אנטיילנעמער, גייענדיג לויט די יעצטיגע איבערבליק פראצעדור. 5,000 קא 
ט אזוי אז עס זאל קענען לאקאלע פייערונגען מוזן פארזיכערן אז די צאל פון אנטיילנעמער איז באגרעניצ

זיין זעקס פיס צווישן מענטשן וואס זענען נישט צוזאמען, חוץ אויב אלע אנטיילנעמער שטעלן פאר 
קסינירט געווארן.  פעירס און פייערונגען קענען פאדערן מאסקעס פון   באווייזן אז זיי זענען פולשטענדיג ווא 

קסינירטע -ן מאסקעס געפאדערט פאר נישטאנווייזונגען זענע CDCאלע אנטיילנעמער, לויט די   ווא 
קסינאציע סטאטוס איז  אנטיילנעמער אין געוויסע סארט פלעצער, און אויך אינעווייניג אויב ווא 

  אומבאקאנט.
  

"פעירס און פייערונגען זענען גאר גרויסע עקאנאמישע מקורות פאר קאמיוניטיס ארום די סטעיט, און  
 האט גָאווערנאר קָאומאו געזאגט.טעלט געווארן צוליב די קָאוויד מגיפה", לעצטע יאר זענען זיי אפגעש

קסינירט און אזוי ווי מיר גייען ווייטער אן מיטן האלטן נידעריג די נומערן   "אזוי ווי מער ניו יארקער ווערן ווא 
ק צו עפענען, און  פון פאזיטיווע פעלער און האספיטאליזאציע, טוהען מיר טוישן די סטראטעגיע וויאזוי צורי

די נייע אנווייזונגען וועלן ערלויבן   מיר ערלויבן מער געשעענישן און אטראקציעס זיך צוריק אנצוהויבן. 
ונטי פעירס און לאקאלע פייערונגען זיך צו עפענען אויף די גרעסטע פארנעם וואס איז נאר  אונזערע קא 

טאנדפונקט, און בשעת מעשה נאכאלץ פארזיכערן מעגליך כדי זיי זאלן זיך לויענען פון א פינאנציעלע ש
  פובליק געזונטהייט און זיכערהייט." 

  
די סטעיט'ס אנווייזונגען פאר יעדע אינדוסטריע באזונדער מוזן אויסגעפאלגט ווערן פאר די אקטיוויטעטן  

וגע, צום  און אטראקציעס וואס ווערן פארגעשטעלט ביי סיי וועלכע פעיר אדער פייערונג ווי עס איז נ
ביישפיל פארשטעלונגען און פאמיליע אונטערהאלטונג, עסן און טרינקען סערוויסעס, קונצווערק  



 

 

די אנווייזונגען פון די צענטער פאר קראנקייט קאנטראל און  פארשטעלונגען און אונטערהאלטונג.
אנווייזונגען פארן ארגאניזירן גרויסע געשעענישן און  פארמיידונג וואס זענען נוגע, צום ביישפיל די " 

   ", זאלן איבערגעקוקט ווערן ווי עס איז שייך.צוזאמקומען
  

ונטי חוץ פון די באגרעניצונגען אין די צאל פון מענטשן, זיך דערוו ייטערן און פאדערן א מאסקע, זאלן קא 
יאריגע  -פעירס און לאקאלע פייערונגען אויך נעמען אין באטראכט די פאלגנדע זאכן ווען זיי פלאנירן די היי

  פייערונגען:

פעירס און פייערונגען זאלן מוטיגן כאטש איין   אנטיילנעמער פארבינדונג אינפארמאציע: •
אנטיילנעמער פון יעדע גרופע צו זיך איינשרייבן ביים באקומען די טיקעטס, אדער בעפאר אדער  

ביים אריינגיין צו די פלאץ פון די געשעעניש, אריינשרייבן זייער נאמען, אדרעס און טעלעפאן  
זענען געווען אין נאענטע בארירונג מיט   נומער צו קענען נוצן פארן טרעפן מענטשן וואס

  אנגעשטעקטע מענטשן.
פעירס און פייערונגען מוזן איינשטעלן געזונט סקרינינג פאר אלע מענטשן,  געזונט סקריניג: •

סימּפטאמען נאענטע בארירונג, לעצטיגע    19-אריינרעכענענדיג פראגן איבער סיי וועלכע קָאוויד
סקריניג קען   ן וועגן אויספאלגן די סטעיט'ס רייזע אנווייזונגען. טעסט או 19-פאזיטיווע קָאוויד

דורכגעפירט ווערן דורך שילדן, ביים קויפן די טיקעט, דורך אימעיל/וועבזייטל, דורך די טעלעפאן  
אדער דורך אן עלעקטראנישע סּורוועי בעפאר די מענטשן קומען אריין צו די פלאץ פון די  

  געשעעניש.
פעירס און פייערונגען מוזן צושטעלן סטאנציעס צו וואשן די הענט אדער האנט  הענט ריינקייט: •

סאניטייזער ביי פלעצער ווי אסאך מענטשן דרייען זיך און ביי פלעצער וואו מען קען נישט 
   אוועקשטעלן א פלאץ צו וואשן מיט וואסער.

און דיסאינפעקטן, בפרט אין   פעירס און פייערונגען מוזן כסדר רייניגן רייניגן און דיסאינפעקטן: •
פלעצער וואו אסאך מענטשן דרייען זיך, ווי צום ביישפיל אין בית הכסא, און אזוי אויך פלעצער  

ונטערס און בענקלעך.   אדער זאכן וואס ווערן אפט אנגערירט, צום ביישפיל סערוויס קא 
נדיג די אנטיילנעמער וועגן  פעירס און פייערונגען מוזן אויפהענגן שילדן איינמעלד קאמוניקאציע: •

געזונטהייט באווארענונגען )צום ביישפיל, זיך דערווייטערן, מאסקעס, ריינע הענט( און סימנים  
פפאר ווייטקייט אנצייכענענדיג זעקס פיסיגע פלעצער וואו עס זענען דא שורות אדער וואו  

קסינירט.מענטשן זאמלען זיך צוזאם, חוץ אויב אלע אנטיילנעמער זענען פולשטע   נדיג ווא 
פעירס און פייערונגען זאלן איבערקוקן די סטעיט'ס אנווייזונגען   אנווייזונגען וואס זענען נוגע: •

פאר זייערע אקטיוויטעטן און אטראקציעס, צום ביישפיל קונצווערק פארשטעלונגען און  
סערוויס, ריטעיל און  אונטערהאלטונג, פארוויילונג און פאמיליע אונטערהאלטונג, עסן און טרינקען 

רקעט סערוויס, אקטיוויטעטן מיט פעלדער אדער גערטנער און סּפָארט און פארוויילונג.   מא 

  
די היינטיגע מעלדונג איז געבויט אויף גָאווערנאר קָאומאו'ס לעצטיגע שריט צו ווייטער צוריק עפענען די  

קסינ אציעס און מיט די אנגייענדע פארמינערונג  עקאנאמיע זעהענדיג די באדייטנדע פארשריט מיט די ווא 
פראצענט פון ניו יארק'ס    62ביז נעכטן האבן שוין   פעלער און האספיטאליזאציעס. 19-פון קָאוויד

קסין און  פראצענט האבן שוין פארענדיגט   52ערוואקסענע באקומען צום ווייניגסטנס איין דאזע פון די ווא 
קסינאציע.   די סעריע פון ווא 

  
###  
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