
 

 

 
 גָאווערנער ענדרו מ. קָאומָאו   5/17/2021 אויף ּבַאלדיגע פובליקירונג:

 
 

גאווערנער קאומאו מעלדט אז די ניו יארק ניקס און די ברוקלין נעץ וועלן האבן אפטיילונגען פאר פול  
  היים פינאלן מַאטשן NBA 2021וואקסינירטע אנהענגערס פארן 

  
פון מעדיסאן סקווער גַארדן און בארקליס צענטער וועט גענוצט ווערן פאר פולע  50%איבער 

  וואקסינירטע אנהענגערס אפטיילן
  

פולע וואקסינירטע אנהענגערס אפטיילן וועלן פארגרעסערן דעם טאטאלן פארנעם אין ביידע  
  ארענעס

  
וועלן די ניו יארק ניקס אין די    22גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז אנהייב מאי 

ם טאטאלן  ברוקלין נעץ האבן פולע וואקסינירטע אנהענגערס אפטיילן וואס וועט פארגרעסערן דע
  היים פינאלן מאטשען אין מעדיסאן סקווער גארדן און בארקליס צענטער. NBA 2021פארנעם אין זייער 

די נעץ זענען צוריק אין די   .. 2013פאר די ניקס, וועט דאס זיין דער ערשטער רייזע צו די פינאלן זינט 
ארענע ווערט געניצט פאר פולע  פון יעדע  50%מיט איבער  פינאלן פאר זייער דריטע יאר נאכאנאנד.

וואקסינירטע אנהענגערס אפטייל ביי די פינאלן מאטשן, וועלן מער ניקס און נעץ אנהענגערס זיך 
מענטשן וואס זיצן אין די   צוזאמענקומען און שרייען הורא פאר זייערע מאנשאפטן זיכערערהייט.

ימיוניזאציע סטאטוס, וואס קען ווערן  א 19וואקסינירטע אפטיילן וועלן מוז באווייזן פולע קאוויד  
  .עקסעלסיאור פאס צוגעשטעלט דורך ווייזן א פאפיר, דיגיטאלע אפליקאציע אדער די סטעיטס 

  
''אזוי ווי מיר קאנראלירן ווייטער די מעטריקס איבער דער סטעיט, טוען מיר סטראטעגיש צוריק  

אויפעפענען אונדזער עקאנאמיע און געבן די אנהענגערס מער מעגלעכקייט זיך משתתף זיין אין  
''א דאנק דעם פראגרעס וואס ניו    האט גאווערנער קאומאו געזאגט.ספארטמאטשן פערזענלעך.'' 

ארקער האבן דערגרייכט ביז יעצט אין צוריקשלאגן קאוויד, וועלן די ניקס און נעץ קענען אויפנעמען מער  י
אנהענגערס ביי זייערע היים מאטשן, וואס איז גאר גרויסע נייעס פאר ספארטס אנהענגערס און נאך א 

בערגעקערט אונדזער  סימן פון האפענונג ווי ווייט מיר זענען אנגעקומען זינט די עפעדעמיע האט אי
  לעבן.''

  
MSG ,וואס איז שוין אן   ספארטס עקזעקוטיווע פארזיצער דזשעימס דאלען האט געזאגט''

און   -אומגלויבלעכע שפאנענדיגע צייט ארום דער ניקס קוישבאל איז יעצט געווארן אפילו מער שפאנענדיג
אלע פון די אנהענגערס פאר די ניקס   מיר ווילן דאנקען גאווערנער קאומאו פאר מאכן עס זאל געשען.

אין די גארטן   פינאלן מאטשן וועלן זיין זייער טומלדיג, זיי וועלן זיין הייסבלוטיג און זיי וועלן זיין גרייט.
מיר האפן אז די מאנשאפט וועלן געבן די ניו יארקער עפעס מיט וואס צו זיין   וועלן זיך די ווענט טרייסלען.

פריילעך, און אז דאס צייכנט אפ דעם אנהייב פון א ביזי זומער פון די וואקסנדיגע נומער פון וואקסינירטע  
נדזערע  ביי או -מענטשן וואס קענען יעצט אנהייבן הנאה האבן פון מער געלעגנהייטן צו פראווען צוזאמען 

  לאקאלן און נאך מער.''
  

BSE  גלאבלCEO ,שמחה אז מער נעץ אנהענגערס  -''מיר זענען מלא דזשאן אבאמאנדי האט געזאגט
אנהענגערס זענען קריטיש צו באשאפן די  פינאלן פערזענלעך. NBAוועלן קענען דערפילן די 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass


 

 

, און מיר קענען זיך קוים  אויפגעהייטערטע לעבעדיגע געשעעניש וואס מיר קענען און האבן ליב
א דאנק פאר גאווערנער קאומאו און זיין   דערווארטן זיי זאלן ברענגן די ענערגיע צו בערקלי סענטער.

ביזנעסעס צוריקקומען זיכערערהייט אזוי ווי מער ניו   אנפירערשאפט צו העלפן פערסאנאל פאר זייער
  יארקער ווערן וואקסינירט".

  
יאר אלט וואס זענען נאך נישט פאסיק פארן וואקסין, אדער    12ן קינדער אונטער יונג דערוואקסענע או

יאר אלט וואס האבן נאך נישט געקענט ווערן וואקסינירט, קענען מיטגיין און זיך זעצן    16זענען אונטער 
ס מיט א וואקסינירטע דערוואקסענע און א פולן וואקסינירטן אפטייל אזוי לאנג וואס זיי האבן לעצטנ

רעזולטאט, וואס ווערט נאך אלץ געפאדערט ביי ניו יארקס געשעענישן   19באקומען א נעגאטיווע קאוויד 
די געהעריגע סאציאלע דערווייטערונגען, מאסקעס  אויף א גרויסן פארמאט לויטן סטעיטס געזונט הדרכה. 

  נעס.און אנדערע שייכות'דיגע געזונט פראטאקאלן וועט נאך אלץ גילטן ארום די ארע
  

דער היינטיגער אנאנס איז אוועקגעשטעלט אויף גאווערנער קאומאוס לעצטע מיטלען צו ווייטער  
אויפעפענען די עקאנאמיע, נעמענדיג וויכטיגע פראגרעס אין וואקסינאציעס און אנהאלטן די פארמינערונג  

קסענע ניו יארקער באקומען  פון דערווא 62%זינט נעכטן האבן  פאלן און שפיטאליזירונגען. 19אין קאוויד 
  האבן שוין פארענדיגט זייער וואקסין סעריע.  52%כאטש איין וואקסין דאזע און 
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