
 

 

  
  גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    5/20/2021 אויף באלדיגע פַארעפנטליכונג:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט נייע 'וואקסין און קראץ' פראגראם צושטעלונדיג לאטערי טיקעטס 
   מיליאן $5פאר געווינסען ארויף ביז 

   
וואקסינאציע לאקאציעס וועלן באקומען פאר סטעיט מאסן  10מענטשן וואקסינירט ביי איינע פון די 

   אף טיקעט-ני"ס לאטערי סקרעטש $20בחנם א  
   

הודסאן,  -צענטראל נוי יארק, פינגער לעיקס, לאנג איילענד מיטל לאקאציעס געפינען זיך אין
   מאוהאק טאל, ניו יארק סיטי אין מערב נוי יארק אומגעגנט

   
אלע לאקאציעס  28ביז מעי   24אדער אפוינטמענטס מעי  אריינוואקעןלאקאציעס אפען צי קענען 

   אזייגער נאכמיטאג 7אזייגער צופרי ביז  8זענען אפען פון 
   

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט אנאנסירט א נייע וואקסינאציע פראגראם וואס וועט צושטעלן  
  $5און עלטער מיט א גרענד פרייז פון  18מענטשן אף טיקעטס צו -פאר בחנם נוי יארק סטעיט סקרעטש

וואקסענאציע לאקאציעס אין די נוי יארק סיטי,   10די פראגראם וועט פון אנהייב האבען אין זיך  מיליאן.
הודסאן, צענטראל נוי יארק, פינגער לעיקס, מאוהאק טאל, און מערב נוי יארק  -לאנג איילענד, מיטל

אלע לאקאציעס  .28ביז פרייטאג, מעי   24 זיין אפען פון מאנטאג, מעי די לאקאציעס וועלן אומגעגנט.
אזייגער נאכמיטאג. די פראגראם וועט נישט אפעקטירען   7אזייגער צופרי ביז  8וועלן זיין אפען פון 

   עדיוקעישען פאנדינג.
   

ארפען צו צוקוועטשען  זענען די וויכטיגע שטיקל פון די פאזיל וואס מיר ד '' מיר ווייסען אז וואקסינאציעס
"מיר טיען אלעס וואס מיר קענען צו   קאוויד איין מאר פאר אלעמאל," האט גאווערנער קאומאו געזאגט.

מאכען דאס באקומען א וואקסין ווי שנעל אין גרינג עס איז מעגליך, אבער אזוי ווי וואקסינאציע ראטעס 
ווערן מער קריעיטיוו ווי אזוי צו לייגען נאך מער  ווערען שטאטער דורך אויס די סטעיט, מיר גייען דארפען 

די נייע פייליט פראגראם וועט פארלייגען א גרעסערע באלוין פאר נוי יארקערס צו   שאטס אין ארעמעס
אלס   מיליאן. $5ווערן וואקסינירט דורך פארלייגען פאר בחנם א געלעגנהייט צו געווינען ביז ארויף צו 

מאכען וואקסינירט, די בעסער אונזער מצב און אלס שנעלער קען מיר זיך   מער נוי יארקערס מיר קענען
צוריקקערן צו א נייע מין נארמאל, ממילא בין איך מעורר יעדער וואס האט נישט געווארן וואקסינירט צו  

   גיין צו דיין נענסטע לאקאציע און נעמטס די שאט" 
   

   נטען:די פרייז באצאלונג פאר די געים איז פארגעלייגט או
   

   $5,000,000  ערשטע
   $50,000  צווייטע 
   $20,000   דריטע
   $5,000  פערדע 
   $2,000   פיפטע



 

 

   $500   זעקסטע
   $400  זיבעטע

   $200   אכטע
   $100   ניינטע
   $50   צענטע

   $40   עלעפטע
   $30   צוועלעפטע
   $20  דרייצענטע 

   
, וועט ווערען  $20די טיקעט וואס דאס ווערט פארקויפט דורך געשעפטען דורך אויס די סטעיט פאר  

און העכער וואס נעמען זייער ערשטע דאזע אדער די   18צוגעשטעלט פאר בחנם פאר מענטשן פון  
סיי צו  די לאקאציעס זענען אפען  וואקסין ביי איין פון די לאקאציעס Johnson & Johnsonדאזע -סינגעל

   .אפוינטמענטמאכען אן אריינוואקען אדער 
   

NEW YORK CITY   
Medgar Evers College - Carroll Building   

Crown St 231    
Brooklyn, NY   

   
Bay Eden Senior Center   

1220East 229th St   
Bronx, NY   

   
Javits Center   
 429-11th Ave   
New York, NY   

   
York College   

 160-2Liberty Ave   
Jamaica, NY   

   
LONG ISLAND   

SUNY Stony Brook Innovation and Discovery Center   
1500Stony Brook Rd   

Stony Brook, NY   
   

CENTRAL NEW YORK   
:State Fair Expo Center NYS Fairgrounds   

581State Fair Blvd   
Syracuse, NY   

   
HUDSON VALLEY   

New York National Guard Armory   
2Quincy Pl   

Yonkers, NY   
   



 

 

WESTERN NEW YORK   
University at Buffalo South Campus   

3435Main St   
Buffalo, NY   

   
MOHAWK VALLEY   

SUNY Polytechnic Institute   
100Seymour Rd    

Utica, NY   
   

FINGER LAKES   
Rochester Dome Arena   

2695 East Henrietta Rd   
Henrietta, NY   

   
  19-די נייע פיילאט פראגראם לייגט צו, צו ניו יארק סטעיטס אנגייענדע באמיאונגען צו מאכן דעם קאוויד

דריי נייע   , האט גאווערנער ענדרו מ. קאומאו אנאנסירט 17אויף מעי   וואקסין ווי גרינגער צו באקומען.
, פארברייטערנדיג דעם ערפאלגרייכן פרואוו  MTAבשותפות מיט׳ן  נירונגס לאקאציעס צייטווייליגע וואקסי

  MTAוואקסין צו  19אויף צו ברענגען דעם קאוויד־ 12מאי  האט אנגעהויבן פראגראם וואס מען
   הודסאן אומגעגנטער.-מיטלסטאנציעס אין די ניו יארק סיטי, לאנג איילענד, און 

   
זענען אלע סטעיט  29האט גאווערנער קאומאו געמאלדן אז אנגעהויבן אפריל  27אויף אפריל  

וואקסינירונגס פונקטן אפן פאר אריינגייער אפוינטמענטס, אלס טייל פון די אנגייענדע באמיאונגען צו  
גאב זענען אלע וואקסין פארזארגערס  אין צו מאכן דאס וואקסינירן וואס גרינגער פאר ניו יארקער.

   ערמוטיגט צו ערלויבן אריינגייער ַאּפוינטמענטס פאר צוגעפאסטע ניו יארקער.
   

) איז  Vaccine Tracker Dashboard-VIDCO 19( וואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל 19-קאוויד דער
דער ניו   וואקסין. 19-דא פאר ניו יארקערס צו בלייבן אינפארמירט וועגן די אויסטיילונג פון דעם קאוויד

) פארלאנגט פון  New York State Department of Healthיארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט (
  24וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אין משך פון  19- ן אלע קאווידוואקסינירונגס אויסריכטונגען צו באריכט

שעה; די וואקסין אויסטיילונגס דעטאלן אויפ׳ן דאטע־טאוועל ווערן טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע און  
   לעצטע אינפארמאציע פון דער סטעיט׳ס וואקסינירונג אקטיוויטעטן.

   
-833ען אין דעם וואקסין אויסטיילונגס פראצעס קענען רופן ניו יארקער וועלכע זענען חושד שווינדלעריי

VAX-SCAM (833-829-7226  בחנם, אדער שיקן אן אימעיל צו דער סטעיט דעּפארטמענט ָאוו העלט (
מיטגלידער וועלן אריבערפירן   הַאטלַײן שטאבSTOPVAXFRAUD@health.ny.gov .ביי דעם אדרעס 

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.
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