
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/27/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט נייע אנווייזונגען דערמאנענדיג באשעפטיגער און ארבעטסגעבער אז  
ניו יארק׳ס באצאלטע "סיק ליעוו" געזעץ דעקט סיי וואספארא ערהוילונגס צייט איז נויטיג פון די 

  וואקסינאציע 19-קאוויד 
  

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט אנאנסירט אז דער ניו יארק סטעיט "דעפארטמענט אוו לעיבאר" 
גיבט ארויס נייע אנווייזונגען פאר באשעפטיגער און ארבעטסגעבער אז סיי וואספארא נויטיגע ערהוילונגס  

לויט   ע "סיק ליוו" געזעץ.וואקסין ווערט געדעקט אונטער דער סטעיט׳ס באצאלט  19-צייט פון דעם קָאוויד
אויסעגעפירט דורך דער "קייזער פעמילי פאונדעישען," צווישן אומוואקסינירטע   סורוועי א לעצטיגע

עגליך מוזן פארפעלן פון די ארבעט אויב  פראצענט זאגן זיי זענען באזארגט "זיי וועלן מ 48אמעריקאנע, 
די גרופע רעכנט   וועלן די זייטיגע עפעקטן פון דעם וואקסין זיי קראנק מאכן אויף איין טאג אדער מער." 

פראצענט, פון אומוואקסינירטע דערוואקסענע היספאנישע, און    64אריין באלד צוויי דריטלען, אדער 
  פראצענט. 55אדער  איבער האלב פון שווארצע דערוואקסענע,

  

"דער וואקסין איז דער שליסל אויף צו בייקומען קאוויד אויף אייביג, און מיר טוען אלעס וואס מיר קענען 
האט גאווערנער קאומאו   אוועקצונעמען יעדע סארט אפהאלט אויף צו ברענגען שאטס אין ארעמעס," 

קטן פון דעם וואקסין זענען אויסערגעווענליך  "נישט געקוקט אויף דעם דעם וואס די זייטיגע עפע געזאגט.
באגרעניצט, האבן עטליכע שטודיעס געוויזן אז עס זענען דא יחידים וועלכע טוען אויסמיידן זייער שאט  

קיין  - -איך וויל זיין קריסטאל קלאר  אויס מורא אז זיי וועלן פארפעלן דעם נעקסטן טאג פון דער ארבעט.
דער   פעלן א טאג באקומען באצאלט צוליב באקומען דעם וואקסין.איין ניו יארקער וועט פאר

"דעפארטמענט אוו לעיבאר" וועט ארויסגעבן אנווייזונגען פאר אלע ארבעטסגעבער זיי צו דערמאנען אז  
טאמער זאל זיך מאכן אז איינער דארף אראפנעמען צייט פון דער ארבעט נאך שפירן זייטיגע עפעקטן,  

מיר האבן דעם קאוויד כמעט באזיגט,   אס פאררעכענט א באצאלטע "סיק ליוו" טאג.לויט׳ן געזעץ, איז ד
דער וואקסין איז אומשעדליך, עפעקטיוו, און צו באקומען, און ווי   און מיר קענען נישט יעצט אויפגעבן.

ין  שנעלער יעדער וועט עס נעמען, אלס שנעלער וועט מען קענען זען דעם פאנדעמיע פון הינטען און גי
  פאראויס אויף א לעכטיגערן צוקונפט." 

  
ריוואטע  געבנדיג פובליק און פ אונטערגעשריבן לעגיסלאציע , האט גאווערנער קאומאו12אויף מערץ 

אונטער דעם נייעם געזעץ, וועלן ארבעטער  וואקסין.  19-ארבעטער צייט צו באקומען דעם קאוויד
באקומען א פטור אויף ביז פיר שעה ערלויבעניש פער אינדזשעקציע אז זיי וועלן נישט פארלירן פון סיי  

  ט.וועלכע אנדערע ערלויבערניש וואס דער ארבעטער האט פארדינט אדער איינגעזאמל
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