
 

 

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

 
 

-גאווערנער קאומאו טוט מעלדן וועגן זיבן נייע ארויפגעקומענע וואקסינעישאן פלעצער ביי לופט
פעלדער איבער ניו יארק סטעיט אנצוקומען צו מער מענטשן וועלכע ברויכן אלץ צו באקומען דעם  

  וואקסין 19-קאוויד 
  

פעלד  -ניו יארק סיטי, וועסטשעסטער קאונטי, אולבאני, סיראקיוז, ראטשעסטער און באפאלו לופט
  28ביז פרייטאג, מאי  24פלעצער אפן פון מאנטאג, מאי 

  
  אלע וואקסינירונגס פונקטן זענען אפן פאר אריינגייער אויף א "פירסט קָאם, פירסט סערווד" באזיס

  
  סטאנציעס MTAפון לעצטנס נייע צוגעקומענע פלעצער ביי  פראגראם בויעט אויף ערפאלג

  
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן וועגן זיבן ניי צוגעקומענע וואקסינעישאן פלעצער ביי  

די   פעלדער אין ניו יארק סיטי, ווייט פלעינס, אולבאני, סיראקיוז, ראטשעסטער און באפאלו.-לופט
פלעצער וועלן זיין אפן פאר אריינגייער אויף א "פירסט קָאם, פירסט סערווד" באזיס ניצנדיג דעם איינציג־ 

די נייע פראגראם צו ברענגען דעם וואקסין צו מער צוטריטליכע   דאזע "דזאנסאן ענד דזאנסאן" וואקסין.
באנוצטע ערפאלגרייכע פראבע   פלעצער און אנקומען צו מער ניו יארקערס איז באזירט אויף די לעצטנס

  סטאנציעס. MTAפראגראם וועלכע האט געבראכט נייע ארויפגעקומענע פלעצער ביי 
  

"אונזער וואקסינעישאן ארויפגעקומענע פלעצער זענען געווען נוצליך און אונז געהאלפן אנצוקומען צו מער  
פאקטישן ערפאלג פון אונזער פראבע    ניו יארקערס וועלכע ברויכן צו באקומען דעם וואקסין, און מיטן

נעץ, ווערן מיר ווידער מער טויגליך דורכן   MTAפראגראם ביי סאבוועי און באן סטאנציעס איבערן 
"דער וואקסין איז די   האט גאווערנער קאומו געזאגט.פעלדער," -ברענגען דעם וואקסין צו אונזערע לופט

, און מיר וועלן גיין איבעראל מיר דארפן כדי צו געבן וואס  בעסטע געווער מיר האבן כדי צו באזיגן קאוויד
פעלדער אדער  -אויב איר רייזט דורך אדער איר ארבעט ביי איינע פון די לופט מער וואקסינען צו מענטשן.

צופעליג גייט אריבער דארט און איר זענט נאכנישט וואקסינירט, ערמוטיג איך אייך צו זען צו באקומען  
  אזוי אז מיר קענען ענדליך באזיגן דעם וויירוס." אייר וואקסין 

  ביי די פאלגנדע פליפעלדער:  28ביז פרייטאג, מאי  24די פלעצער וועלן זיין אפן פון מאנטאג, מאי  
• JFK International Airport  
• LaGuardia Airport  
• Westchester County Airport  
• Albany International Airport  
• Syracuse Hancock International Airport  
• Greater Rochester International Airport  
• Buffalo Niagara International Airport  

  
"ניו   סענאטאר טים קענעדי, פארזיצער פון דעם סענאט טראנספארטאציע קאמיטעט, האט געזאגט,

וואקסין איז    19-טן אינדרויסן פונעם קעסטל כדי צו פארזיכערן אז די קאוויד יארק טוט ווייטער טראכ
אויפגעקומענע פלעצער וועלן בלויז מערן געלעגנהייטן צו  -פעלד ניי-דיזע לופט צוטריטליך צו אלעמען.



 

 

כן  דור באקומען דעם וואקסין, און וועלן אויך באלערנען מענטשן פארוואס איז אזוי וויכטיג אזוי צו טון.
ברענגען די דאזעס דירעקט צו טראנספארטאציע צענטערס וועלכע מענטשן באנוצן טאג טעגליך, ווידמען  

מיר אבזיכטליך קוועלער צו פלעצער מיט א גרויסן פארקער פארבינדנדיג זיך דערמיט דירעקט מיט  
  מענטשן וועלכע זוכן צו באקומען דעם וואקסין שנעל און ווירקזאם." 

  
אסעמבלי מעמבער וויליאם מאגנעראלי, פארזיצער פון די אסעמבלי טראנספארטאציע קאמיטעט, 

פעלדער זענען א גוואלדיגע טראט צום מאכן דעם  -"וואקסינעישאן פלעצער ביי לופט האט געזאגט,
ואס  דאס בעסטע איז ווען מענטשן ו קאוויד וואקסין צוטריטליך צו וואס מער מענטשן עס איז נאר מעגליך.

דיזע   רייזן זאלן האבן באקומען דעם וואקסין כדי צו פארמיידן דאס פארשפרייטונג פון דעם וויירוס.
פלעצער געבן געלעגנהייטן פאר רייזנדע צו זיין פאראטנוואטליך און טון וואס זיי קענען צו אפשטעלן אט  

  דעם מגיפה." 
 

( איז דא צו באקומען פאר  Tracker Dashboardוואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל ) 19-קאוויד דער
דער ניו   וואקסין. 19-יעדע ניו יארקער אויף צו בלייבן אינפארמירט בנוגע די פארטיילונג פון דעם קאוויד

( פארלאנגט פון  New York State Department of Healthיארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט )
שעה; די   24וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אין משך פון  19יד־וואקסינירונגס פלעצער צו באריכטן אלע קאוו

וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אויפן דאטע־טאוועל ווערן טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע און לעצטע  
  אינפארמאציע פון דער סטעיטס וואקסינירונג אקטיוויטעטן.

  
-833אקסין אויסטיילונגס פראצעס קענען רופן ניו יארקער וועלכע זענען חושד שווינדלערייען אין דעם וו

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

די טענות צו די פאסיגע פארשונג אגענטורן צו פארזיכערן אז ניו יארקער ווערן נישט אויסגענוצט מיט  
  אומ־יושר בשעת דער סטעיט ארבעט אויף צו וואקסינירן דער גאנצער בארעכטיגטער באפעלקערונג.

  
###  
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