
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/17/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

אנווייזונגען אויף ניצן   CDCגאווערנער קאומאו אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט וועט אננעמען די נייע 
  מאסקעס און סאציעלע דערווייטערונג פאר גענצליך וואקסינירטע מענטשן

  
צייטווייליגע פובליק געזונטהייט  " CDC, וועט ניו יארק סטיעט אננעמען די 19אנגעהויבן מאי 

  " פאר רוב ביזנעסער און פובליק פלעצעררעקאמענדאציעס פאר גענצליך וואקסינירטע מענטשן
  

Pre-k  ימלאז שוצערטער, תפיסות, מושבי זקנים, און  טע קלאס סקולס, פובליק טראנזיט, הי12ביז
  געזונט־אפהיט פלעצער וועלן זיין פטור ביז מער ניו יארקער זענען גענצליך וואקסינירט

  
, וועט ניו יארק סטיעט  19גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט הייינט אנאנסירט אז אנגעהויבן מאי 

" פאר  צייטווייליגע פובליק געזונטהייט רעקאמענדאציעס פאר גענצליך וואקסינירטע מענטשן"  CDCאננעמען די 
טע  12ביז  Pre-kאנווייזונגען, וועלן  CDCאיינשטימונג מיט די אין  רוב ביזנעסער און פובליק פלעצער.

מושבי זקנים, און געזונט־אפהיט פלעצער   קלאס סקולס, פובליק טראנזיט, היימלאז שוצערטער, תפיסות,
געזונטהייט אנווייזונגען ביז מער ניו   19וועלן ווייטער נאכפאלגן דעם סטעיטס עקזיסטירנדע קאוויד־

  ענצליך וואקסינירט.יארקער זענען ג
  

"ניו יארקער האבן זיך שטארק איבערגעגעבן במשך די לעצטע יאר אויף צו פארמיידן די קאוויד  
"די   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.און זיך האלטן אפגעהיטן איינער דעם אנדערן,"  פארשפרייטונג

ארבעט האט נושא פירות געווען, און מיר זענען אין עקסטאז צו קענען נעמען דעם נעקסטן שריט אויף  
ניו יארקער איינוואוינער און באזוכער קענען נעמען מוט פון   ווידער־עפענען אונזער הערליכער סטעיט.

טירן די וואס שפירן זיך  דאס באזייטיגן פון די מאסקעס פארארדענונג, אבער מען דארף ווייטער רעספעק 
מער אפגעהיטן דורך טראגן מאסקעס אין דער עפנטליכקייט ווי אויך ביזנעס אייגנטימער וואס וועלן נאך 

מיר רוקן זיך כסדר נענטער צו א בעסערע און מער   אלץ בעטן קליענטן זיך אנצוטון מאסקעס.
  יו יארקער פעסטקייט." מיר האבן באוויזן אז מיר פארמאגן דער נ אפגעהיטענע ניו יארק. 

  
אנווייזונגען וועט ניו יארק סטעיט ענדערן די פאלגנדע ווידער־עפענונגס  CDCאויף אויסצופירן די 

  :19אנווייזונגען, אנגעהויבן מאי 
  

  מאסקעס פארארדענונגען פאר ביזנעסער
  

האט מייעץ געווען אז גענצליך וואקסינירטע מענטשן דארפן נישט טראגן קיין   CDCוויבאלד דער 
זענען גענצליך וואקסינירט, וועט דער   18פראצענט פון ניו יארקער איבער  52מאסקעס, און איבער 

סטעיט אויטאריזירן ביזנעסער ווייטער צו פארלאנגען אז אלע מוזן טראגן מאסקעס אין זייערע לאקאלן, 
אין רוב פלעצער דארפן וואקסינירטע מענטשן נישט טראגן קיין   אנווייזונגען. CDCימיג מיט די איינשט

און   CDCנישט־וואקסינירטע מענטשן דארפן טראגן מאסקעס אין פובליק פלעצער, לויט סיי די  מאסקעס.
   סיי די סטעיט אנווייזונגען.

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html


 

 

ען זאל טראגן מאסקעס אין אינעווייניגע  דער "דעפארטמענט אוו העלט" טוט שטארק רעקאמענדירן מ
מאסקעס פארלאנגען דורך ביזנעסער מוזן   ערטער וואו דער וואקסינירונג סטאטוס איז נישט באקאנט.

  איינהאלטן אלע פעדעראלע און סטעיט געזעצן וועלכע זענען שייך צום לאקאל.
  

געשעפטן, עסנווארג סערוויסעס,  די רעקאמענדאציע גייט אן אין קאמערציעלע סביבות, אריינגערעכנט
אפיסעס, גימנאזטיקעס און געניטונגס זאלן, פארוויילונגס פלעצער, האר סאלאנען, בארבער שאפס, און 

  אנדערע פערזענליכע־אפגעבונג סערוויסעס, צווישן אנדערע.
  

  פארארדענונגען קאפאציטעט ביזנעס
  

וועלכע זענען באזירט אויף די פראצענט   —, רוב ביזנעס קאפאציטעט פארארדענונגען געמאלדןווי פריער  
ביזענעסער וועלן נאר זיין   .19לן זיך ענדיגן מאי ווע —פון מאקסימום געווענליכע קאפאציטעט 

באגרעניצט לויט וויפיל פלאץ זיי פארמאגן פאר פאטראנען אדער גרופעס איינצוהאלטן די סאציעלע 
  פוס . 6דערווייטערונג פון די פארלאנגטע 

  
  נישט זיך פןדאר מענטשן וואקסינירטע גענצליך אז געווען  מייעץ האט CDC דער  וויבאלד פונדעסטוועגן,

 סאציעלע פארלאנגטע פוס  6 די  אוועקצונעמען ביזנעסער פאר ערלויבט איז דערווייטערן, סאציעל
 — פלאץ  דעם אין פאטראנען אלע ווילאנג קאפאציטעט, זייער פארגרעסערן ארום אזוי און דערווייטערונג,

  דאס באווייזן. ינירוגוואס פאר שטעלן — פלאץ דעם פון חלק אפגעזונדערטע באשטימטע א אין אדער
  דיגיטאלע פאפיר, א  ווייזן דורך צושטעלן קאסטומערס קענען סטאטוס וואקסינירוגס פולע  פון  באווייזן

 Pass Excelsior. סטעיטס דער  אדער אפליקאציע,
  

פאר פלעצער וואו דאס וואקסינירונגס סטאטוס פון די אנוועזנדע איז נישט באקאנט, און פאר  
קאסטומערס וואס פרעזענטירן נישט קיין באווייז פון פולע וואקסינירונג, גייט ווייטער אן דאס פארלאנג פון  

די   ך וואקסינירט.פוס סאציעלע דערווייטערונג, ביז דער צייט וואס מער ניו יארקער ווערן גענצלי 6
ענדערונג איז שייך פאר אלע קאמערציעלע לאקאלן, אויסער די וואס זענען פטור דערפון ווי איבערגעגעבן  

  .CDCדורך דער 

  

  קליינע און גרויסע פראגראם און צוזאמטרעף פארארדענונגען
  

צוזאמטרעפונגען און פראגראמען אויף א קליינעם פארנעם קענען גיין לויט די פארענדערטע מאסקע און  
ספעציפיש, פאר פראגראמען אונטער דער סטעיטס סאציעלע  קאפאציטעט כללים פאר ביזנעסער.

גען  אינדרויסן, וועלן טרעפפונקטן מעגן פארלאנ 500אינעווייניג און  250צוזאמטרעף מאקסימום פן  
טוט שטארק רעקאמענדירן מען זאל טראגן מאסקעס   CDCאון דער  —מאסקעס פון אלע אנטיילנעמער 

פוס דערווייטערונג איז ווייטער   6און  —אינעווייניג ווען דער וואקסינירונג סטאטוס איז נישט באקאנט 
נישט־ וואקסינירוג.פארלאנגט צווישן גרופעס, סיידן אלע אנטיילנעמער שטעלן צו באווייזן פון פולע 

  וואקסינירטע מענטשן זאלן נאך אלץ טראגן מאסקעס.
  

פאר צוזאמטרעף פאסירונגען אויף א גרויסען פארנעם, וועלכע גייען העכער דער מאקסימום פון סאציעלע  
דערווייטערונג באשטימט דורך דער סטעיט, וועלן טרעפפונקטן נאר זיין באגרענעצט לויט וויפיל פלאץ זיי  

  בן פאר אנטיילנעמער איינצוהאלטן סאציעלע דערווייטערונג, ווי פאלגענד:הא
אנטיילנעמער וואס זענען נישט וואקסינירט אדער וואס זייער וואקסינירוגס סטאטוס איז נישט באקאנט   •

מאסקעס זענען נאך אלץ פארלאנגט ביי   פוס אין באשטימטע אפטיילונגען.  6מוזן זיין אפגערוקט 
  אינעווייניגע טרעפפונקטן, אויסער בשעת׳ן זיצן און עסן אדער טרונקן. 

פראצענט  100גענצליך וואקסינירטער אנטיילנעמער קענען זיין איינער נעבן דעם אנדערן ביי  •
ענצליך וואקסינירטע  פוס, אין אפטיילונגען באשטימט בלויז פאר ג  6קאפאציטעט, ווי איידער אפגעריקט 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-governor-murphy-and-governor-lamont-announce-significant-easing-covid-19
https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass


 

 

טרעפפונקטן מוזן באשטעטיגן וואקסינירוג סטאטוס אויף אויסצוניצן   מאסקעס זענען פרייוויליג.  מענטשן. 
  די פארקלענערטע סאציעלע דערווייטערונגס פארארדענונגען.

o  וואס האבן    16וואס זענען נאך נישט פאסיג פאר׳ן וואקסין, און אונטער  12קינדער אונטער
געקענט וואקסינירט ווערן, קענען זיצן מיט א וואקסינירטע דערוואקסענע אין א פולן   נאכנישט

  וואקסינירטן אפטייל.
אויף צו באווייזן פולע וואקסינירוג סטאטוס קען מען ווייזן א פאפיר, דיגיטאלע   ▪

 Excelsior Pass .אפליקאציע, אדער דער סטעיטס

ביי גרויס־פארנעמיגע פראגראמען אין אינעווייניגע טרעפפונקטן העכער דער סטעיט מאקסימום פאר  
סאציעלע צוזאמטרעפונגען דארפן נישט־וואקסינירטע אנטיילנעמער איבער פיר יאר אלט ווייזן א לעצטיגע  

  סנדע טרעפפונקן וועט דאס זיין פרייוויליג.טעסט רעזולטאט, אבער ביי דרוי 19נעגאטיווע קאוויד־
  

די היינטיגע מעלדונג בויט אויף גאווערנער קאומאוס לעצטע מיטלען אויף ווייטער אנגיין מיט׳ן ווידער־ 
עפענען די עקאנאמיע וויבאלט מען האט געמאכט באדייטפולע פארשריטן אין וואקסינאציעס און 

פון    62%זינט נעכטן האבן  פאלן און האספיטאליזאציעס.  19־אנגעהאלטן די פארמינערונג אין קאוויד
האבן שוין פארענדיגט זייער   52%דערוואקסענע ניו יארקער באקומען ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע און 

  וואקסין סעריע.
  

דא  מער דעטאלן וועגן דעם סטעיטס "ניו יארק פארווערטס" ווידער־עפענונג אנווייזונגען קען מען 

  .באקומען 
  

###  
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