
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 202.108נומער. 

  ל ע פ א ב   ר  ע ו ו י ט ו ק  ע ז ק ע
 

 

 ממשיך זיין די צייטווייליגע אויסשליסונג און מאדיפיקאציעס פון געזעצן 
 דאס שייכות צו דעם אומגליק עמערשזענסי

 

דעקלארירן א סטעיט אומגליק   202, האב איך ארויסגעגעבן אן עקזעקוטיווער באפעל נומער  2020 7אין מארץ  בשעת ווען, 
 עמערזשענסי פאר דער גאנצער סטעיט פון ניו יארק; און 

 

איז געווארן דאקומענטירט אין ניו   19שייכותדיגע און קאמיוניטי קאנטאקט איבערפירונג פון קאוויד - ביידע רייזע בשעת ווען, 
 יארק סטעיט און מ'האט זיך געראכטן אז דאס וועט אנגיין; 

 

גאווערנער פון די סטעיט אוו ניו יארק, אויפן סמך פון די אויטאריטעט   יעצט, דעפאר, איך, ענדרו מ. קאומאו, 
טיווע געזעץ צו אויסשליסן צייטווייליג אדער בייטן סיי  פון דער עקזעקו B- 2פון ארטיקל  a-29באפולמאכטיגט אין מיר דורך אפטייל 

וועלכע סטאטוט, לאקאלע געזעץ, ארדינאנץ, באפעל, תקנה, אדער רעגולאציע, אדער א טייל דערפון, פון סיי וועלכע אגענטור  
, תקנה, אדער  בשעת א סטעיט אומגליק עמערזשענסי, אויב אויספאלגן מיט אזא סטאטוט, לאקאלע געזעץ, ארדינאנץ, באפעל

רעגולאציע וועט פארמיידן, שטערן, אדער פארלענגערן אן אקציע וואס איז נייטיג זיך אן עצה צו געבן מיט דעם אומגליק  
עמערזשענסי אדער אויב מ'דארף, צוהעלפן אדער אונטערהעלפן זיך אן עצה געבן מיט אזא אומגליק, טו איך דערמיט ממשיך זיין  

אציעס פון געזעץ, אויסער אז דאס פארנעמט דאס פלאץ פון, מאדיפיצירט אדער אפגעלאפן, געמאכט דורך  אויסצושליסן און מאדיפיק 
 . 2021, 16טאג ביז יוני  30 פאר 202און יעדע נאכקומער עקזעקוטיווער באפעל צו  202עקזעקוטיווער באפעל 

 

צו בייטן אדער   2021פון די געזעצן פון  71אויפן סמך פון די אויטאריטעט באפולמאכטיגט אין מיר דורך קאפיטל  דערצו,
פארלענגערן סיי וועלכע דירעקטיוו ארויסגעגעבן אין דער צייט פון דעם אומגליק עמערזשענסי וואס נייטיגט זיך אן עצה צו געבן מיטן  

פון די געזעצן פון   71וואס איז אויסגעהאלטן מיט קאפיטל  פארלענגערן די פאלגנדע דירעקטיווס  אומגליק, טו איך דערמיט בייטן און 
 . 2021, 16, פון דער צייט פון דער דאטום אויף דעם עקזעקוטיווע באפעל ביז יוני 2021

 

אז יעדע  , 202.106,  202.97, 202.96, 202.38די דירעקטיווען וואס געפונען זיך אין עקזעקוטיווע באפעלן   •
באגרענעצטע ארייננעם, אין געבעטהייזער, ערטער פון פובליק פארוויילונג, צי אינדערויסן אדער אינעווייניג און  

אינעווייניגע עסן און עסנווארג סערוויסעס:אין ניו יארק סיטי אדער אין ערטער אויסער ניו יארק סיטי,, אין דעם סדר,  
, וועט מער נישט זיין קיין  2021, 19עוויסן געטאן, אז עפעקטיוו מאי ווערן דא פארלענגערט און געביטן און צ 

ארייננעם באגרענעצונג לויטן פראצענט פון מאקסימום פארנעם אויף די ענטיטאטן, געוואנדן אויף אויספאלגן די  
  דעפארטמענט אוו העלט הדרכה.

 

לויט ווי פארלענגערט און מאדיפיצירט, וואס    202.101די דירעקטיוו וואס געפונט זיך אין עקזעקוטיווער באפעל  •
  20%מענטשן אדער מער צו אנפירן מיט  10,000ערלויבט גרויסע אינדערויסנדיגע סטאדיאנען וואס האלטן 

אדער מער מענטשן צו אנפירן מיט   2,500 ארייננעם און גרויסע אינדערויסנדיגע בינעקונסטן לאקאלן וואס האלטן 
, וועט מער  2021, 19ארייננעם, איז ווייטער פארלענגערט אין מאדיפיצירט צו לאזן וויסן אז, עפעקטיוו מאי  20%

נישט זיין קיין ארייננעם באגרעניצונג לויטן פראצענט פון מאקסימום פארנעם אויף די ענטיטאטן, געוואנדן אויף  
גרויסע אינעווייניגע פאסירונג לאקאלן וועלן ווערן ערלויבט צו   פארטמענט אוו העלט הדרכה.אויספאלגן די דע

,  19אנפירן אין אן ארייננעם וואס וועט ווערן פעסטגעשטעלט ביי דער דעפארטמענט אוו העלט, עפעקטיוו מאי 
 ארויסגעגעבענע הדרכה ווערט אויסגעפאלגט. - , בתנאי אז די סטעיט2021

 

לויט ווי פארלענגערט און מאדיפיצירט, וואס    202.102ו וואס געפונט זיך אין עקזעקוטיווער באפעל די דירעקטיו  •
ארט סערוויס פון  -פאדערט פון ביזנעסע וואס זענען געלייסענסט ביי דער סטעיט וויין אויטאריטעט פאר אויפן

ון קאנסומפציע פון עסנווארג און  ארט סערוויס א -אלקאהאל געטראנקען, זאלן ווערן אויפגעהערט פאר אלע אויפן 
ביי נאכט,    12:00געטראנק )ווי אויך אלקאהאלישע געטראנקען(, אינעווייניג אדער אינדערויסן, אין אדער פאר 
מער נישט   2021, 17בתנאי אז אלע דעּפארטמענט ָאוו העלטס הדרכה ווערט אויסגעפאלגט, זאל, עפעקטיוו מאי 

ן ארט אינדערויסנדיגע סערוויס און פארניץ פון עסנווארג און געטראנק )ווי אויך  זיין געפאדערט אויפצוהערן אויפ
, וועלן עסנווארג און  2021, 31עפעקטיוו מאי  ביי נאכט.  12:00ביי אדער איידער  אלקאהאלישע געטראנקען(

ן פארניצן עסנווארג  געטראנק אינסטיטוציעס מער נישט דארפן אויפהערן אין אלע אינעווייניגע ערטער סערווירן או
 ביי נאכט.  12:00געטראנקען( ביי אדער פאר  און געטראנק )ווי אויך אלקאהאלישע 

 

לויט ווי פארלענגערט און מאדיפיצירט דורך עקזעקוטיווער   202.17דער דירעקטיוו אינעם עקזעקוטיווער באפעל  •
, וואס האט געפאדערט יעדער איינער איבער צוויי יאר אלט צו צודעקן זייער נאז אדער מויל מיט  202.105באפעל 

צודעק ווען אין א פובליק ארט, איז דערמיט פארלענגערט און מאדיפיצירט  -א מאסקע אדער א שטאפענעם פנים
, פאר די וואס זענען גענצלעך וואקסינירט  2021, 19אר אויף אזוי פיל אז מ'דארף דאס נישט מער, עפעקטיוו מאי נ



צודעק ווען אינעווייניג אויסער אין  - צו צודעקן זייערע נעזער און מיילער מיט א מאסקע אדער א שטאפענעם פנים
רטמענט אוו העלט הדרכה, וואס איז ענלעך צו דער  געוויסע פיקסירונגען ווי ס'איז אויסגעשטעלט אין דער דעפא 

 (. CDCהדרכה ארויסגעגעבן ביי די צענטערס פאר קרענק קאנטראל און פארמיידונג )
 

וואס    202.43לויט ווי מאדיפיצירט ביי עקזעקוטיווער באפעל  202.8די דירעקטיוו אין דעם עקזעקוטיווען באפעל  •
אנגעפירטע דעפארטמענט אוו מאטאר וויהיקעלס  -יי דער קאונטי האט ערלויבט פערזענלעכע טראנסאקציעס ב

  אפיסעס נאר אויב די טראנסאקציעס זענען געפירט געווארן דורך אפוינטמעענטס, זאל מער נישט זיין אין עפעקט.

 

 

 

געגעבן געווארן אונטער מיינע הענט און דער פריוואטער זיגל פון  
דער סטעיט אין דער שטאט אלבאני דעם  

עצנסטן טאג פון מאי אין דעם יאר צוויי טויזענט  זיב
 איין און צוואנציג. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ביי דעם גאווערנער 
 

 

 

 סעקרעטאר צום גאווערנער 


