אויף באלדיגע פארעפנטליכונג5/17/2021 :

גאווערנער ענדרו מ .קאומאו

גאווערנער קאומאו אנאנסירט דריי נייע צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן בשותפות מיט׳ן MTA
נאך דעם ערפאלג פון דעם פרואוו פראגראם
 5,701דאזעס אדמיניסטרירט פון מאי  12ביז מאי  16איבער די אכט פונקטן מיט וועלכע מען האט
אנגעהויבן דעם פרואוו פראגראם
דער  MTAוועט שענקען בחנם א זיבן־טאגיגע "מעטראָ קאַ רד" אדער א  LIRRראַ ונד־טריפ טיקעט
פאר מענטשן וואס וואקסינירן זיך ביי די וואקסינירונגס פונקטן
אלע וואקסינירונגס פונקטן זענען אפן פאר אריינגייער אויף א "פירסט קאָ ם ,פירסט סערווד" באזיס;
 MTAאיינגעשטעלטע קענען זיך וואקסינירן ביי די פלעצער
גאווערנער ענדרו מ .קאומאו האט היינט אנאנסירט דריי נייע צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן בשותפות
מיט׳ן  ,MTAפארברייטערנדיג דעם ערפאלגרייכן פרואוו פראגראם וואס מען האט אנגעהויבן מאי 12
אויף צו ברענגען דעם קאוויד־ 19וואקסין צו  MTAסטאנציעס אין די ניו יארק סיטי ,לאנג איילענד ,און
מיטל-הודסאן אומגעגנטער .דריי נייע צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן וועלן זיין ביי די פאלגנדע
סטאנציעס125 :סט סטריט אין מאנהעטען ,סוטפין בולעווארד-ארטשער עוועניו JFK-עירפארט אין
קווינס ,און דער  LIRRסטאנציע אין היקסוויל .אויף די אכט עקזיסטירנדע פונקטן האט מען
אדמיניסטרירט  5,701דאזעס פון מאי  12ביז מאי .16
די פלעצער סערווירן ביז  300אריינגייער א טאג אויף א "פירסט קאָ ם ,פירסט סערווד" באזיס ניצנדיג
דעם איינציג־דאזע "דזאנסאן ענד דזאנסאן" וואקסין .דער  MTAשטעלט צו אן אינצענטיוו צו ווערן
וואקסינירט ביי די ערטער ,אריינגערעכנט א זיבן־טאגיגע "מעטראקארד" אדער ראונד־טריפ לאנג
איילענד רעילראוד ( )Long Island Railroadטיקעט ,בחנם .דער  MTAשטעלט צו די וואקסינירונגס
פונקטן בשותפות מיט "סאמאס קאמיוניטי קעיר" (MTA.)SOMOS Community Care
איינגעשטעלטע קענען זיך וואקסינירן ביי די פלעצער.
"מער און מער ניו יארקער ווערן יעדן איינציגן טאג וואקסינירט ,אבער די צאל וואקסינירונגען ווערט
לעצטנס פארמינערט ,און מיר מוזן אויסטראכטן עצות אויף צו באקומען מער שאַ טס אריין אין ארעמעס",
האט גאווערנער גאומאו געזאגט" .אינצענטיוון ווי די וואס ווערן צוגעשטעלט דורך דער  MTAזענען
וויכטיגע מיטלען אויף צו גרייכן ניו יארקער וואס זענען נאכנישט וואקסינירט ,און זיי זענען ערפאלגרייך
איינגעפירט געווארן ביי אכט פריער געעפנטע פלעצער .מיר בויען אויף די פריערדיגע ערפאלג
אויפצושטעלן דריי נייע צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן ביי  MTAסטאנציעס ,פארברייטערנדיג אונזער
גרייך און פארגרינגערן דאס באקומען דעם וואקסין איבער דאַ ונסטעיט ניו יארק".
מענטשן וואס ווילן זיך וואקסינירן אויף די פלעצער ווערן געבעטן אריינצורעכענען מער צייט אויף זייער
פארן כדי זיך צו קענען צושטעלן צו דעם וואקסינירונגס פראצעס.

"דאס צוגאב פון די נייע ערטער איז זייער גוטע נייעס פאר אונזערע קאסטומערס ,אונזערע
איינגעשטעלטע ,און פאר ניו יארק ",האט געזאגט פעט פויע ,טשערמאן און  CEOפאר דעם " .MTAדי
וואקסינירונגס ערטער וועלן העלפן מער און מער מענטשן וואקסינירט צו ווערן בשעת זיי קומען אדורך
דעם  MTAסיסטעם און אויף אנצוגיין ווייטער מיט אונזערע באמיאונגען צו העלפן פירן דאס איבערקומען
פון דעם פאנדעמיע אין דעם קריטישן מאמענט .מיר קוקן ארויס אויף צו גרייכן טויזנטע צוגעגעבענע
שאַ טס אריין אין ארעמעס ,און איך דאנק גאווערנער קאומאון פאר זיין פירערשאפט".
די שעות פון אפעראציע פאר יעדע פון די דריי וואקסינירונגס פונקטן זענען אונטן:
125סטע סטריט (מאנהעטען)
אפן 8 :אזייגער אינדערפרי ביז  1אזייגער נאכמיטאג
סוטפין בולעווארד-ארטשער עוועניו JFK-עירפארט (קווינס)
אפן 8 :אזייגער אינדערפרי ביז  1אזייגער נאכמיטאג
היקסוויל ()LIRR
אפן 2 :אזייגער נאכמיטאג ביז  7אזייגער אוונט
עלעקטראנישע מודעות וועלן לויפן אויף איבער  12,000טאוולען ביי  MTAסטאנציעס ,אויף די סאבוועי
באנען ,און אויף אוטובאסן כדי מפרסם צו זיין די וואקסינירונגס פלעצער און אירע שעות פון אפעראציע.
פירסום מאטעריאל וועט ארויסגעשיקט ווערן עלעקטראניש צו איבער  3מיליאן אבונירער איבער אלע
 MTAסאציעלע מעדיע פלאטפארמען .וועגווייז שילדן וועלן פראדוצירט און געהאנגען ווערן ביי די
סטאנציע פונקטן אויף צו פארזיכערן אן אומגעשטערטער פוסגייער שטראם .אינפארמאציע וועט אויך זיין
צו באקומען אויפ׳ן  MTAוועב־זייטל.
אויף מאי  16האט גאווערנער ענדרו מ .קאומאו געמאלדן אז פיר צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן ביי
 MTAסטאנציעס וועלן ווייטער אפערירן ביז שבת ,מאי  ,22נאך דעם ערפאלג פון דעם פרואוו
פראגראם .די סטאנציעס זענען:
פען סטעישן 34 -סטע סטריט קארידאר
אפן 3 :אזייגער נאכמיטאג ביז  8אזייגער אוונט
גרענד סענטרעל טערמינאל  -וואנדערבילט האל
אפן 8 :אזייגער אינדערפרי ביז  1אזייגער נאכמיטאג
איסט 180סטע סטריט (בראנקס)
אפן 8 :אזייגער אינדערפרי ביז  1אזייגער נאכמיטאג
בראודוויי דזשאנקשען (ברוקלין)
אפן 3 :אזייגער נאכמיטאג ביז  8אזייגער אוונט
דאס שותפות מיט דעם  MTAאיז א טייל פון ניו יארק סטעיטס אנגייענדע באמיאונגען צו מאכן דעם
קאוויד 19-וואקסין ווי גרינגער צו באקומען .אויף אפריל  27האט גאווערנער קאומאו געמאלדן אז
אנגעהויבן אפריל  29זענען אלע סטעיט וואקסינירונגס פונקטן אפן פאר אריינגייער אפוינטמענטס ,אלס
טייל פון די אנגייענדע באמיאונגען צו מאכן דאס וואקסינירן וואס גרינגער פאר ניו יארקער .אין צוגאב

זענען אלע וואקסין פארזארגערס ערמוטיגט צו ערלויבן אריינגייער אַ ּפוינטמענטס פאר צוגעפאסטע ניו
יארקער.
דער קאוויד 19-וואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל ( )COVID-19 Vaccine Tracker Dashboardאיז
דא צו באקומען פאר יעדע ניו יארקער אויף צו בלייבן אינפארמירט וועגן די אויסטיילונג פון דעם קאוויד-
 19וואקסין .דער ניו יארק סטעיט דעּפאַ רטמענט אָ וו העלט ( New York State Department
 )of Healthפארלאנגט פון וואקסינירונגס אויסריכטונגען צו באריכטן אלע קאוויד 19-וואקסין אויסטיילונג
דעטאלן אין משך פון  24שעה; די וואקסין אויסטיילונגס דעטאלן אויפ׳ן דאטע־טאוועל ווערן טעגליך
דערפרישט מיט די נייסטע און לעצטע אינפארמאציע פון דער סטעיט׳ס וואקסינירונג אקטיוויטעטן.
ניו יארקער וועלכע זענען חושד שווינדלערייען אין דעם וואקסין אויסטיילונגס פראצעס קענען רופן -833
 )VAX-SCAM (833-829-7226בחנם ,אדער שיקן אן אימעיל צו דער סטעיט דעּפארטמענט אָ וו העלט
ביי דעם אדרעס STOPVAXFRAUD@health.ny.gov.האַ טלײַ ן שטאב מיטגלידער וועלן אריבערפירן
די טענות צו די באשטימטע פארשונג אגענטורן צו פארזיכערן אז ניו יארקער ווערן נישט אויסגענוצט מיט
אומ־יושר בשעת דער סטעיט ארבעט אויף צו וואקסינירן דער גאנצער פאסיגער באפעלקערונג.
ניו יארק סטעיט האלט ווייטער אן דאס עפענען פון קאמיוניטי־באזירטע צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן
אין אונטער־סערווירטע געגענטער איבער דער סטעיט .זינט יאנואר  15האבן איבער  200קאמיוניטי־
באזירטע וואקסינירונגס פונקטן אויסגעטיילט מער ווי  77,000ערשטע דאזעס פון דעם קאוויד19-
וואקסין.
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