
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/28/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט אז "וועקס ענד סקרעטש" פראגראם וועט איינגעפירט ווערן ביי נייע 
  וואקסינירונגס פלעצער די קומענדיגע וואך

  
סטעיט מאסן וואקסינאציע לאקאציעס וועלן באקומען פאר  10מענטשן וואקסינירט ביי איינע פון די 

  אף טיקעט-לאטערי סקרעטש  NYS $20בחנם א  
  

; אלע לאקאציעס זענען  4ביז יוני  31לאקאציעס אפען פאר אריינגייער אדער אפוינטמענטס פון מעי 
  אזייגער אוונט 7אזייגער צופרי ביז  8אפען פון 

  
וועלכע   -גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט אנאנסירט אז דער נייער וואקסינירונג פראגראם 

און העכער מיט א גרענד פרייז   18אף טיקעטס צו מענטשן -לאטערי סקרעטש  NYSשטעלט צו אומזיסט 
די   ירונגס פלעצער.וועט פארצויגן ווערן די קומענדע וואך צו צען נייע סטעיט מאסן וואקסינ -מיליאן  $5פון  

אלע וואקסינירונגס ערטער וועלן זיין   .4ביז יוני  31וואקסינירונגס ערטער וועלן זיין אפן פון מאנטאג, מעי  
אזייגער נאכמיטאג. דער פראגראם וועט נישט האבן קיין עפעקט אויף   7אזייגער צופרי ביז  8אפן פון 

  עדזיוקעישען פינאנסירונג.
  

יטנדע אינטערעס אין אונזער "וועקס ענד סקרעטש" פראגראם זענען מיר שטארק "נאכ׳ן זען די באדי
האט  ," 19-דערפרייט עס אויסצוציען כדי צו דערמוטיגן מער ניו יארקער זיך וואקסינירן קעגן קאוויד

ניו יארקער זאלן   "דער וואקסין איז בחנם, צוטריטליך, און עפעקטיוו. גאווערנער קאומאו געזאגט.
אויסניצן דעם אינצענטיוו און גלייכצייטיג טון דאס בעסטע וואס זיי קענען טון אויף צו באשיצן זייערע  

  קאמיוניטיס פון דאס פארשפרייטן דעם קאוויד ווירוס." 
  

  דער פרייז באצאלונג פאר דעם שפיל קען מען זען אונטן:
  

  $5,000,000  ערשטע

  $50,000  צווייטע

  $20,000  דריטע

  $5,000  פערדע

  $2,000  פיפטע



 

 

  $500  זעקסטע

  $400  זיבעטע

  $200  אכטע

  $100  ניינטע

  $50  צענטע

  $40  עלעפטע

  $30  צוועלעפטע

  $20  דרייצענטע

  
, וועט צוגעשטעלט  $20דער טיקעט, וועלכע עס ווערט פארקויפט אין געשעפטן איבער דעם סטעיט פאר  

- + וועלכע באקומען זייער ערשטע דאזע פון פפייזער אדער דער איינציג18ווערן בחנם פאר מענטשן 
פלעצער   ינירונגדי וואקס אזע דזשאנסאן ענד דזשאנסאן וואקסין ביי איינע פון די וואקסינירונג ערטער. ד

  .אפוינטמענטס זענען אפן פאר אריינגייער און
  

  פלעצער וועלכע נעמען אנטייל אין דעם פראגראם נעקסטע וואך זענען: וואקסינירונג
  

Aqueduct Racetrack  

Racing Hall  

110-00 Rockaway Blvd  

South Ozone Park, NY 11420  
  

Crossgates Mall  
Former Lord & Taylor - Lower Level  

1 Crossgates Mall Rd.  
Albany, NY 12203  

  
Javits Center  

429 11th Avenue  
New York, NY 10018  

  
Niagara Falls Conference and Events Center  

101 Old Falls St.  
Niagara Falls, NY 14303  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

  
Plattsburgh International Airport  

Connecticut Building  
213 Connecticut Road  
Plattsburgh, NY 12903  

  
Rockland Community College Fieldhouse  

145 College Road  
Suffern, NY  

  
State Fair Expo Center  

NYS Fairgrounds  
581 State Fair Blvd  

Syracuse, NY 13209  
  

SUNY Binghamton  

10 Gannett Drive  

Johnson City, NY 13790  
  

SUNY Old Westbury  

Clark Center, Gate C  
Store Hill Road and Cherry Road  

Old Westbury, NY 11568  
  

Westchester County Center  

198 Central Avenue  

White Plains, NY 10606  
  

זענען אלע סטעיט  29האט גאווערנער קאומאו געמאלדן אז אנגעהויבן אפריל  27אויף אפריל  
וואקסינירונגס פונקטן אפן פאר אריינגייער אפוינטמענטס, אלס טייל פון די אנגייענדע באמיאונגען צו  

אין צוגאב זענען אלע וואקסין פארזארגערס   וואקסינירן וואס גרינגער פאר ניו יארקער.מאכן דאס 
  ערמוטיגט צו ערלויבן אריינגייער ַאּפוינטמענטס פאר צוגעפאסטע ניו יארקער.

  
( איז דא  Vaccine Tracker Dashboard 19-COVID) וואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל  19-קאוויד דער 

  19-צו באקומען פאר יעדע ניו יארקער אויף צו בלייבן אינפארמירט בנוגע די פארטיילונג פון דעם קאוויד
( New York State Department of Healthדער ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט ) וואקסין.

וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אין   19-גען צו באריכטן אלע קאווידפארלאנגט פון וואקסינירונגס אויסריכטונ
שעה; די וואקסין אויסטיילונגס דעטאלן אויפ׳ן דאטע־טאוועל ווערן טעגליך דערפרישט מיט   24משך פון 

  די נייסטע און לעצטע אינפארמאציע פון דער סטעיט׳ס וואקסינירונג אקטיוויטעטן.
  

-833ד שווינדלערייען אין דעם וואקסין אויסטיילונגס פראצעס קענען רופן ניו יארקער וועלכע זענען חוש
VAX-SCAM (833-829-7226  בחנם, אדער שיקן אן אימעיל צו דער סטעיט דעּפארטמענט ָאוו העלט )

ב מיטגלידער וועלן אריבערפירן  הַאטליין שטאSTOPVAXFRAUD@health.ny.gov .ביי דעם אדרעס 
די טענות צו די באשטימטע פארשונג אגענטורן צו פארזיכערן אז ניו יארקער ווערן נישט אויסגענוצט מיט  

  אומ־יושר בשעת דער סטעיט ארבעט אויף צו וואקסינירן דער גאנצער פאסיגער באפעלקערונג.
  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
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