
 

 

  

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

  15גאווערנער קאומאו אנאנסירט סאראטאגע רעיס קאורס וועט זיך עפענען יולי 
  

איינטריט אויף דעם ערשטן טאג וועט זיין בחנם פאר די וועלכע באווייזן וואקסינירונג, אריינגערעכנט  
  ליבהאבער מיט עקסעלסיָאר ּפַאס-רעיס

  
  קאפאציטעט 100%זיצונג ערטער פאר גענצליך וואקסינירטע אנטיילנעמער וועט זיין אפן אויף 

  ספעציעלע זיצונג ערטער פאר אומוואקסינירטע אנטיילנעמער וועלן אויך זיין צוגעשטעלט
  

  9טיקעטס וועט מען אנהייבן פארקויפן יוני 
  

ו יארק רעיסינג עסאסיעישען האבן היינט געמאלדן  גאווערנער ענדרו מ. קאומאו, אינאיינעם מיט דעם ני
ליבהאבער אויף קרוב צו פול קאפאציטעט  -אז סאראטאגע רעיס קורס ווער זיך צוריק עפענען פאר רעיס

  .15זומער צונויפטרעף הייבט זך אן יולי  2021ווען דער 
  

׳ס מערסט באוואוסטע "דער היסטארישער סאראטאגע רעיס קורס איז איינען פון דעם קאפיטאל ראיאן
אטראקציעס, ציענדיג איבער א מיליאן ניו יארקער און באזוכער צו סאראטאגע ספרינגס יעדן זומער," 

"דער רעיסינג סעזאן דערנענטערט זיך גיך, און דאס יאר זענען מיר   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.
ליבהאבער צו דעם קורס מיט אומזיסטע איינטריט אויפ׳ן  -פארהייטערט אויפצונעמען אויף צוריק רעיס

- ניי-אלץ א חלק פון ניו יארק׳ס ווי דאס איז ערשטן טאג פאר אלע וואס באווייזן זיי זענען וואקסינירט.
אויפבליאונג בשעת מיר גייען ווייטער איבערצובויען בעסער און שטערקער פון דעם  -ן ווידערעבוירן או ג

  פאנדעמיע." 
  
כדי צוריקצועפענען דעם סאראטאגע רעיס קורס צו רעיס ליבהאבער ביי קרוב צו פול קאפאציטעט,   

NYRA  ערעכנט דעם  וועט דעזיגנירן רוב אפטיילן פאר בלויז וואקסינירטע אנטיילנעמער, אריינג
די דאזיגע פאליסי איז אין איינקלאנג מיט יעצטיגע ניו יארק סטעיט   יארד.-פאפולערן סאראטאגע בעק

פונקטן, וועלכע ערלויבן גענצליך וואקסינירטע  -אנווייזונגען פאר גרויסע ספארט און פארוויילונגס טרעף
  יטערונג.אפטיילן צו אפערירן אויף פול קאפאציטעט אן קיין סאציעלע דערווי

  
צושטעלן א קליינע צאל האספיטאליטעט און זיצונג ערטער פאר אומוואקסינירטע   NYRAאין צוגאב וועט 
אנטיילנעמער אין די אפטיילן וועלן מוזן זיך האלטן צו סאציעלע דערווייטערונג אנווייזונגען   אנטיילנעמער.

  טאגע רעיס קורס.און צו טראגן מאסקעס דורכאויס דעם גאנצן טאג ביי דעם סארא
  

אין צוגאב, אלע אנטיילנעמער וועלכע באווייזן אז זיי זענען וואקסינירט דורך דעם עקסעלסיָאר ּפַאס  
  -ז וואקסינירט דער סטעיט׳ס שנעלע אן אומזיסטע מיטל אויף צו באווייזן מען אי - עקסעלסיָאר ּפַאס

 , וועלן באקומען אומזיסטע איינטריט צו די בליטשערס.15אויפ׳ן ערשטן טאג, דאנערשטאג, יולי 
אנטיילנעמער קענען אויף פרעזענטירן אנדערע סארטן וואקסינירונג באווייזן, אריינגערעכנט פאפירענע  

ף צו באקומען אומזיסטע  וואקסינאציע רעקארד קארטל, אוי 19-קאוויד CDCפארמס ווי צ.ב.ש. די 
  איינטריט.

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4d203338-12bb0a0a-4d22ca0d-000babd905ee-dc9f565493e7cea9&q=1&e=c60d3289-3c34-40a3-8560-c7461240c8ea&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fepass.ny.gov%252Fhome%26data%3D04%257C01%257C%257Cf779d35ec2484deea26408d9212ef877%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637577307905436195%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D4HZazhWRT8v6CNU9BxN8jRkP7sKq%252FmTlAZlPACHQdZQ%253D%26reserved%3D0


 

 

  
יאר וועלן זיין ערלויבט מיטצוגיין מיט   16באזוכער צו דעם סאראטאגע רעיס קורס וואס זענען אונטער 

אויב נישט באגלייט דורך א גענצליך   גענצליך וואקסינירטע דערוואקסענע סיי וואו איבער דעם שטח.
  וואקסינירטע דערוואקסענע וועלן זיי מוזן בלייבן אין די אומוואקסינירטע אפטיילן.

  
NYRA  פרעזידענט אוןCEO ,דייוו א׳ראורק האט געזאגט  "NYRA   דאנקט גאווערנער קאומאו פאר

דעם געלעגנהייט צוריק אויפצונעמען אנטיילנעמער צו דעם סאראטאגע רעיס קורס פאר וואס וועט זיכער  
  זיין אן אומפארגעסליכער זומער ביי דעם סאראטאגע רעיס קורס.

  
יך אפגעבן מיט אנטיילנעמער וועלן מוזן נעמען א  איינגעשטעלטע וואס וועלן ז NYRAאומוואקסינירטע 

אומוואקסינירטע   דיאגנאז טעסט פאר דעם עפענונגס טאג און וועלן דערנאך רעגולער טעסטירט ווערן.
NYRA   איינגעשטעלטע וואס קומען נישט אין קאנטאקט מיט אנטיילנעמער וועלן נישט מוזן נעמען קיין

אדער שפעטער. פונדעסטוועגן וועלן זיי מוזן טראגן מאסקעס דיאגנאז טעסט בעפאר דעם ערשטן טאג 
  סאציעלע דערווייטערונג פארארדענונגען. CDCאון  DOHאון נאכפאלגן די געווענליכע 

  
ביז סעפטעמבער   15זומער צונויפטרעף ביי דעם סאראטאגע רעיס קורס וועט לויפן פון יולי   2021דער 

טיקעטס וועט מען אנהייבן   מיליאן בערזלען. $21.5ווערט פון   סטעיקס מיט א 76און וועט פיגורירן 
  . 9פארקויפן יוני 

  
"עקסעלסיָאר ּפַאס", וואס ווערט יעצט געניצט דורך טרעף־פונקטן, אוניווערסיטעטן, סטאדיומס, און  
ביזנעסער איבער דעם סטעיט, איז א שנעלער, פארזיכערטער, בחנם׳דיגער אופן צו פרעזענטירן אן  

וואקסינירונג אדער נעגאטיווע טעסט רעזולטאטן, וואס העלפט ניו   19-עקטראנישע באווייז פון קאוויד על
באניצער וואס זענען   אפגעהיטענערהייט. -יארקער זיך אומקערן צו די אלע זאכן וואס זיי ליבן און בענקען 

ינאציע פאס און צוויי סארטן  פאראינטערעסירט צו ניצן דעם עקסעלסיָאר פאס, וועלכע האט יעצט א ווַאקס
פאראינטערעסירטע ביזנעסער און ארגאניזאציעס קענען  .דאטעסט פאסן, קענען געפונען מער דעטאלן 

צו העלפן   דאאון דאונלאד׳ען דיגיטאלע פירסום מאטעריאל  דאאויסוועלן און געפונען מער דעטאלן 
ניו  דעמאנסטרירן פאר קאסטומערס און קליענטן אז זייער ביזנעס נעמט אן דעם עקסעלסיָאר ּפַאס.

וואקסינירונג און נעגאטיווע טעסט   19-יארקער קענען אלץ ווייזן אנדערע פארם באווייזן אויף קאוויד
דירעקט ביים אריינגיין צו ביזנעסער און אנדערע   —פארמס ווי צ.ב.ש. פאפירענע  —רעזולטאטן 

  פלעצער.
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