
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/3/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 

 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט נייע צייטווייליגע וואקסינירונגס לאקאציעס מיט אינצענטיוון פאר  
  בעלמאנט לויפגעוועט 2022

  
; מענטשן pm 5ביז  am 9פון  5און יוני  pm 6פון מיטאג ביז  4לאקאציע וועט אפערירן פון יוני 

  לויפגעוועט 2022וואס ווערן וואקסינירט באקומען פרייע איינטריט צו דעם 
  

ביי דעם וואקסינאציע  NYRAניו יארק סטעיט וועט ארבעטן אינאיינעם מיט נארטוועל העלט און 
  פלאץ

  
גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן א נייע צייטווייליגע מאביל וואקסינירונג פלאץ ביי  

בעלמאנט לויפגעוועט פעסטיוועל, וועלכע גרייכט   2021בעלמאנט פארק פארצוקומען אינאיינעם מיט די 
לויפגעוועט   .5ני  סטע געלויף פון דעם בעלמאנט לויפגעוועט אום שבת, יו153איר הויכפונקט מיט דעם  

  2022ליבהאבער וואס ווערן וואקסינירט אויפ׳ן ארט וועלן באקומען אומזיסט איינטריט אויף דעם 
ניו יארק סטעיט וועט ארבעטן אינאיינעם מיט נארטוועל העלט און דער ׳ניו יארק   בעלמאנט לויפגעוועט.

לאץ וועט ניצן דעם איינציג־דאזע  דאס פ סטעיט רעיסינג אסאסיעישען׳ אויף דעם וואקסינירונגס ארט.
דאס פלאץ וועט אפערירן נעבן דעם קלאבהויז אריינגאנג ביי   "דזאנסאן ענד דזאנסאן" וואקסין.

אינדערפרי   9, פון  5אוונד, און אויף שבת, יוני   6מיטאג ביז  12פון  4בעלמאנט פארק אויף פרייטאג, יוני  
  נאכמיטאג. 5ביז 

  
-איינמאל פאר אלעמאל, ווידער 19-"מיר ניצן יעדע מיטל אין אונזער ארסענאל צו באזיגן דעם קאוויד

ויפלעבן אונזער עקאנאמיע, און זיך ציען אויף פאראויס צו דעם נייעם נארמאלקייט צושטאנד, און  א
סטעיט׳ס וואקסינירן ווי מער ניו יארקער מעגליך איז קריטיש פאר דער סטראטעגיע פאר אונזער 

דער צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקט וואס וועט  "  האט גאווערנער קאומאו געזאגט. צוקונפט," 
אפערירן בשעת עס קומט פאר איינע פון ניו יארק׳ס מערסט אויפגעהייטערטע יערליכע עווענטס וועט  

אומזיסטע --אינצענטיוודערמוטיגן נאך מער איינוואוינער און פאמיליעס זיך וואקסינירן מיט א צוציענדע  
איך דערמוטיג אלע פאראינטערעסירטע ניו   איינטריט צו דעם נעקסטע יאריגע בעלמאנט לויפגעוועט.

יארקער אויסנצויצן דעם געלעגנהייט און טון זייער טייל צו באשיצן זיך, זייערע פאמיליעס, און אונזער  
  סטעיט." 

  
ס באווייזן אז זיי זענען וואקסינירט דורך דעם  שפעטער דעם זומער וועלן אלע אנטיילנעמער ווא

  -דער סטעיט׳ס שנעלע אן אומזיסטע מיטל אויף צו באווייזן מען איז וואקסינירט  - עקסעלסיָאר ּפַאס
ועלן באקומען אומזיסטע , ו15אויפ׳ן ערשטן טאג פון דעם סאראטאגע רעיס קורס, דאנערשטאג, יולי 

אנטיילנעמער קענען אויף פרעזענטירן אנדערע סארטן וואקסינירונג באווייזן,   איינטריט צו די בליטשערס. 
וואקסינאציע רעקארד קארטל, אויף צו   19-קאוויד CDCאריינגערעכנט פאפירענע פארמס ווי צ.ב.ש. די 

  באקומען אומזיסטע איינטריט.
  

NYRA  פרעזידענט אוןCEO ,דעיוו א׳ראורק האט געזאגט  "NYRA   דאנקט פאר גאווערנער קאומאו
  19-און נארטוועל העלט פאר דעם געלעגנהייט צו העלפן איבערמישן דאס בלעטל אויף דעם קאוויד
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וואך פון ערשטראנקיגע ריינבלוטיגע פערד  -מיר קוקן ארויס אויף דערפרייענדע סוף פאנדעמיע.
ט ביי בעלמאנט פארק, און דערמוטיגן רעיס ליבהאבער וואס נענען אנטייל זאלן זיך לאזן לויפגעווע

וואקסינירן, דאונלאד׳ען דעם עקסעלסיָאר ּפַאס, און נהנה זיין פון די ענערגיע און אויפהייטערונג פון די  
  בעלמאנט סטעיקס." 

  
ביי דעם דזשעראום פארק   1867 די בעלמאנט סטעיקס איז א ניו יארק טראדיציע איינגעשטעלט אין

 צו איר היינט באקאנטער היים ביי בילנאנט פארק. 1905רעיסטרעק און האט זיך אריבערגעצויגן אין 
דער ענדגילטיגער בריליאנט פון דעם טריפל קרוין סעריע האט ארויסגעוויזן פילע פון די היסטאריע׳ס  

וועט    2021 לאסישן אמעריקאנער ספארט.אויפלאגעס פון דעם ק 152גרעסטע ריינבלוטיגע איבער 
אנצייכענען דער אומקער פון די בעלמאנט סטעיקס צו איר געווענליכער ארט אויף דעם לויפגעוועט לוח  

  נאכ׳ן קענטאקי דערבי און פריקנעס סטעיקס.
  

און  וואקסין  19- ניו יארק סטעיט האלט ווייטער אין איין אנבאטן אינצענטיוון צו נעמען דעם קאוויד
אהערצושטעלן נייע צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן אין פלעצער וואס זענען גרינג פאר ניו יארקער  

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דעם 'באקומט א שטאך צו צו מאכן אייער   צוצוקומען.
אנטיילנעמער קענען  .19-ווידיעריגע צו ווערן וואקסינירט פאר קא 17ביז  12צוקונפט' אינצענטיוו פאר  

 CUNYאדער  SUNYזיך איינשרייבן אין א צופעליגע לאטערי און קענען געווינען א פולע בילדונג אין א 
געווינערס באקומען א פולע בילדונג פון סיי וועלכע פובליק קולאדזש  .27אוניווערסיטעט אנהייבנדיג מאי 

ניו יארק סטעיט וועט אנפירן מיט דער   און וואוינונג. אדער אוניווערסיטי, אריינגערעכנט שכר לימוד
  50געווינערס א וואך איבער פינף וואכן פאר א סך הכל פון  10צופעליגע לאטעריע און אויסוויילן  

פארלייכטערונג און אויסשטרעק פינאנסירונג וועלן געניצט ווערן צו   19-פעדעראלע קאוויד געווינערס.
  אקסינאציע אינצענטיוו פראגראם.דעקן די קאסטן פון דער וו

  
###  
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