
 

 

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

 
 

סטן לויף 50ניו יארק סיטי מאראטאן קומט צוריק פארן   TCS 2021גאווערנער קאומאו מעלדט דער 
 7אין נאוועמבער 

  
 פון דעם געוויינלעכן באטייליגטן תחום   60%וועלט בארימטער פארמעסט וועט פונקציאנירן אויף 

 
 הדרכה אוועקגעשטעלט פאר אנטייל נעמערס און פאסירונג פערסאנאל-געזונט און שיצ  19קאוויד 

  
ניו יארק סיטי מאראטאן קומט צוריק   TCSגאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז דער 

פון דעם געוויינטלעכן   60%דער לויף וועט פונקציאנירן אויף  .7סטן לויף אין נאוועמבער 50פארן 
אנירט מיט  דער מערקפונקט מאראטאן ווערט פל לויפערס. 33,000באטייליגטן תחום פאר א סך הכל פון  

כרגע,   געזונט הדרכה וואס קען זיך טוישן לויט ווי דער פובליק מצב פון געזונט ענדערט זיך. 19קאוויד 
טוען די געזונט פראטאקאלן פון די לויפערס אריינרעכענען אויסשפרייטן די אנהייב צייטן, סאציאלע 

פארמעסט פירט זיך אויפן   דערווייטערונג, מאסקעס, און העלט סקרינינג צו מאכן זיכער אז דער
  יוני. 8רעגיסטראציע ריכט זיך צו עפענען דינסטיג,   זיכערסטן וועג מעגליך.

  
האט דער ניו יארק מאראטאן צעבראכן רעקארדס צו ווערן די וועלטס גרעסטע מאראטאן פון   2019''אין 

איז געווען די ריכטיגע  ''כאטש אפזאגן דעם פארמעסט  האט גאווערנער קאומאו געזאגט.אלע צייטן,'' 
ניו  , זענען מיר יעצט מלא שמחה צוריקבעטן די לויפער צו אונדזער הערלעכע שטאט.2020ברירה אין 

האט אויסגעבראכןן און    19יארקער האבן שווער געארבעט אויסגלייכן דעם אויסבייג נאכדען וואס קאוויד  
סטן  50דעם איקאנישע געשעעניש פארן  דאס איז דער ארבעט וואס ערלויבט אונדז צוריק צו ברענגן

  לויף.''
  

ניו יארק   TCSלויט ווי דער פובליק העלט באדינגונגען טוישן זיך איבער די קומענדיגע חודשים, וועט דער 
סיטי מאראטאן ווערן צוגעפאסט און זיך האלטן צו די רעלעוואנטישע פראטאקאלן, אזוי ווי סאציאלע 

צו צושטעלן א   -דערווייטערונג, מאסקעס, העלט סקרינינג, און רייניגן און דיסאינפעקטירן ווי מ'דארף 
  פארזיכערטע און הצלחה'דיגער פארמעסט.

  
ננעם, זענען פלאנירט נאך אנדערע געזונט און פארזיכערונגס פראטאקאלן אויסער די רעדוצירטע אריי 

פאר די משתתפים, אפילו פערסאנאל, און פרייוויליגע צו מאקסימירן סאציאלע דערווייטערונג,  
  אנרירפונקט און קאנטאקטן, פארשפרייטן קאמוניקאציע, און רעקלאמירן געזונט און וואוילזיין. 

  
  ו יארק סיטי מאראטאן געזונט און פארזיכערונגס פלאן ווייזט:ני TCSדער יעצטיגע 

אויסגעשפרייטע אנהייב צייטן צווישן לויפערס איז געשטעלט אויפן שפאן, שטח, און די צייט וואס   •
  גייט אדורך איבער נאך עטלעכע שעה'ן

געהעריגע סאציאלע דערווייטערונג די גאנצע ציייט, ווי אויך פאר און נאך דער פארמעסט, אויסער  •
  פאר מיטגלידער פון דער זעלבער פאמיליע אדער משפחה

לויפערס וועלן   געפאדערטע מאסקעס אין אלע צייטן פארן פראגראם פערסאנאל און פרייוויליגע. •
  טראגן מאסקעס פארן און נאכן פארמעסט



 

 

געפאדערטע העלט סקרינינג פון משתתפים, פאסירונג פערסאנאל, און פרייוויליגע, וואס קען   •
  כולל זיין באווייז פון פולע וואקסינירטע סטאטוס אדער לעצטע נעגאטיווע טעסט רעזולטאט

ליניעס וועלן האבן קאנטראלירטע צוגאנג פאר משתתפים, פאסירונג  אנהייב און ענדע •
פרייוויליגע, א באגרעניצטע נומער פון צוקוקערס וועלן ווערן ערלויבט ביי דער  פערסאנאל, און 

  ענדע ליניע, אין הסכם מיט געזונט און זיכערקייט הדרכה.
מאדיפיצירטע פארמעסט אקטיוויטאטן צו פארמינערן נישט נייטיגע פארזאמלונגען ווי אויך   •

- אגאזש סערוויס, נישטא קיין פובליקפאראויס איינגעפאקטע באקוועמלעכקייטן, נישטא קיין ב
  באווייז אויסצייכענונג צערעמאניע, און באגרענעצטע אויפן ארט פארשטעלונגען

  
''דאס וועט זיין א   ניו יארק סיטי מאראטאן האט געזאגט, TCSטעד מעטעלוס, פארמעסט דירעקאר, 

יארק סיטי מאראטאן ווי איינע  ניו  TCSהיסטארישע יאר וואס איז נאך נישט געהערט געווארן פאר דער 
אזוי ווי מיר אראנזשירן א זיכערן און   פון די איקאנישסטע ניו יארק ספארט געשעענישן לעבט צוריק אויף. 

סטן לויף, וועט דאס יארס מאראטאן דעמאנסטרירן אונדזער  50א מערקעוודיגן פארמעסט פארן 
  אויסגעצייכנטע שטאטס כוח, אינספיראציע, און פעסטקייט.''

  
קוקן מיר פָאראויס צו נאכאמאל  NYRR''אין  האט געזאגט, CEO NYRRקערין העמפל, דערווייליגע 

נישט דערווארטן צו באגריסן די  מיר קענען זיך     זיין א טייל פון ניו יארקס אומקער געשיכטע.
וועלטלעכע לויף קאמיוניטי צו אונדזער שטאט, און צו שפירן די מוראדיגע ענערגיע וואס שטראלט ארויס 

  אין די גאסן פון ניו יארק אין מאראטאן זונטיג.''
  

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

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

  
   דאניו יארק סיטי מאראטאן איינצלהייטן קען מען באקומען  TCSנאך 
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