
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/24/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

טאגיגע פאס צו סיי  - 2גאווערנער קאומאו מעלדט נייע וואקסין אנרייץ צו צושטעלן אן אומזיסטער 
  31, און מאי 24וועלכן פארק פאר ווערן וואקסינירט צווישן מאי 

  
יעדער וואקסינירטער מענטש סיי וואו אין ניו יארק סטעיט וועט באקומען א ניו יארק סטעיט פארק  

  פאס
  

  נייע וואקסינאציע סייטס אין ניו יארק סטעיט פארקס 15
  

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז יעדער איינער וואס ווערט וואקסינירט מיט איידער  
דער ערשטער דאזע, אדער די איינצעלע דאזע פון דשונסאן און דזשונסאן, סיי וואו אין ניו יארק סטעיט  

ו סיי וועלכער ניו יארק  טאגיגער פאס צ-2איז פאסיג צו באקומען אן אומזיסטער  31און  24צווישן מאי  
ּפעסער קענען ווערן אּפגענומען אין סיי וועלכן ניו   . 2021,  30סטעיט פארק, וואס גילט ביז סעפטעמבער 

דעם היינטיגן אנאנס איז געמאכט געווארן אין דזשאונס ביטש סטעיט פארק, וואו   יארק סטעיט פארק.
וועט פארלייגן דער זעלבער אנרייץ פאר יענע וואס דער מאסן וואקסינירונג סייט וואס פונקציענירט שוין 

קראמען אלץ  -ניו יארק סטעיט פארקס אנפירן סעזאן 15דערצו, וועלן  באקומען זייער פאסיגער וואקסין.
"ווער סע קומט   וועלן פארלייגן וואקסינאציעס אויפן סמך פון סייטס 15די  וואקסינאציע סייטס. 19קאוויד 

  ניצנדיג די איינצעלע־דאזע פון דעם דזשאנסאן ענד דזשאנסאן וואקסין. פריער באקומט פריער" 
  

במינו און הערלעך שיין אזוי ווי דער געגנט וואס עס  -''יעדער סטעיט פארק איבער ניו יארק איז א יחיד
  דינט, און צו ברענגעו דעם קאוויד וואקסין צו אונדזערע פארקס וועט מער אויסשפרייטן דעם צוטריט און 

''צושטעלן   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.עס פארגרינגערן פאר ניו יארקער צו ווערן וואקסינירט,'' 
סעזאן -פאס איז אן אומגלייבלעכער זומער-פאר יענע וואס ווערן וואקסינירט מיט אן אוזיסטער פארק

צו האבן פון אלעס וואס אנרייץ, און אן אויסגעצייכנטן וועג ארויסברענגען מער מענטשן אינדערויסן הנאה 
  ניו יארק האט אנצובאטן.''

  
  קראמען:-וואקסינאציע סייטס וועלן ווערן פארגעלייגט אין די פאלגנדע סעזאן

  30מאי  בעלמאנט לייק סטעיט פארק •
  31מאי   - 29מאי  בופעלא הארבער סטעיט פארק: •
  31מאי  - 29מאי   דעני פארעל ריווערבאנק סטעיט פארק: •
• FDR :31מאי  - 29מאי  סטעיט פארק  
  31מאי  - 29מאי  גראפטון לייקס סטעיט פארק: •
  31מאי   - 29מאי  גרין לייקס סטעיט פארק: •
  31מאי  - 29מאי  הארימאן סטעיט פארק אין לעיק וועלטש: •
  טן05יוני  העקשער סטעיט פארק: •
  טע06יוני   עד לייק סטעיט פארק:העמפסט •
  סטע30מאי  -סטע 29מאי  לעטשווערט סטעיט פארק: •
  סטע30מאי   -סטע 29מאי  רובערט מאזעס סטעיט פארק: •
  31מאי   - 29מאי   ראבערטא קלעמענטע סטעיט פארק: •



 

 

  31, מאי  29מאי  סונקן מעדאו סטעיט פארק •
  31מאי  - 29מאי  טאוגענאוק פאולס סטעיט פארק: •
  30מאי   - 29מאי  וועסטקאט ביטש סטעיט פארק: •

  
סטעיט פארקס   181א וויזיטער קען ווייזן א באשטעטיגונג פון זייער פאסיגע וואקסינאציע אין איינע פון די  

פעסער קענען ווערן גענוצט פאר פארקירן און ביטש און שווימבאסייען   צו באקומען זייער פאס.
שווימבאסייען און   35ביטשעס און  67ן דער גאנצער סטעיט פארקס נעץ, וואס איז כולל פריווילעגיעס אי

  פלאטפארמעס.-שפריץ 
  

  . דא לערענט מער וועגן ניו יארק סטעיט פארק סיסטעם 
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