
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/5/2021 אויף גלייך ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט אז ׳וועקס ענד סקרעטש׳ פראגראם וועט פארלענגערט ווערן ביי צען  
  וואקסינירונגס פלעצער נעקסטע וואך

  
סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער וועלן באקומען   10מענטשן וואס וואקסינירן זיך ביי איינע פון די 

  אף טיקעט-לאטערי סקרעטש  NYS $20בחנם א  
  

  11ביז יוני   7פלעצער זענען אפן פאר אריינגייער און אפוינטמענטס פון יוני  וואקסינירונג
  

וועלכע   -גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט אנאנסירט אז דער נייער וואקסינירונג פראגראם 
און העכער מיט א גרענד   18אף טיקעטס צו מענטשן -לאטערי סקרעטש  NYSשטעלט צו אומזיסט 

ירונגס  וועט פארצויגן ווערן די קומענדע וואך צו צען נייע סטעיט מאסן וואקסינ -מיליאן  $5פרייז פון  
דער   .11 ביז פרייטאג, יוני 7די וואקסינירונג פלעצער וועלן זיין אפן פון מאנטאג, יוני  פלעצער.

  פראגראם וועט נישט האבן קיין עפעקט אויף עדזוקעישען געלטער.
  

א שטארקער וואקסינירונג פראגראם איז א הויפט חלק פון ניו יארק׳ס באמיאונגען צוריק אויפצובויען  
אונזער עקאנאמיע, און דער סטעיט פירט איין פארשידענע איינפאלן און סטראטעגיעס אויף צו  

האט ," 19-איבעררעדן איינוואוינער און פאמיליעס זיי זאלן זיך תיכף גיין וואקסינירן פאר קאוויד
מיליאן ערשטער פרייז פאר זיך וואקסינירן איז   $5"דער פאטענציעלער   גאווערנער קאומאו געזאגט.

דער לעצטער אויפטו אין אונזער קאמפיין איבערצורעדן ניו יארקער אז זיי זאלן נעמען דעם וואקסין, און  
  ע טיקעט." מיר ציען עס אויס כדי צו געבן ווי מער מענטשן א שאנס אויף געווינענד

  
  דער סכום פון דער געווינס 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  $20דער טיקעט, וועלכע עס ווערט פארקויפט אין געשעפטן לענגאויס דעם סטעיט פאר 

+ וועלכע באקומען זייער ערשטע דאזע פון פפייזער אדער  18צוגעשטעלט ווערן בחנם פאר מענטשן 
די   דאזע דזשאנסאן ענד דזשאנסאן וואקסין ביי איינע פון די וואקסינירונג ערטער.-דער איינציג
  .אפוינטמענטס  פלעצער זענען אפן סיי פאר אריינגייער און סיי פאר וואקסינירונג

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

  
CAPITAL REGION  

Queensbury Aviation Mall - Sears  
578 Aviation Road  

Queensbury, NY  
  

FINGER LAKES  
Rochester Dome Arena  

2695 East Henrietta Rd  
Henrietta, NY  

  
LONG ISLAND  

Jones Beach - Field 3  
1 Ocean Pkwy  
Wantagh, NY  

  
Suffolk CCC - Brentwood  

1001 Crooked Hill Rd  
Brentwood, NY  

  
MID-HUDSON  
SUNY Orange  

9 East Conkling Ave  
Middletown, NY  

  
Ulster Fairgrounds  

249 Libertyville Rd  
New Paltz, NY  

  
MOHAWK VALLEY  

SUNY Oneonta  
108 Ravine Parkway  

Oneonta, NY  
  

NEW YORK CITY  
Bay Eden Senior Center  

1220 East 229th St  
Bronx, NY  

  

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


 

 

NORTH COUNTRY  
SUNY Potsdam  

44 Pierrepont Ave  
Potsdam, NY  

  
WESTERN NEW YORK  

University at Buffalo South Campus  
3435 Main St  

Buffalo, NY  
  

זענען אלע מאסן  29האט גאווערנער קאומאו געמאלדן אז אנגעהויבן אפריל  27אויף אפריל  
וואקסינירונג פלעצער אנגעפירט דורך דער סטעיט זענען אפן פאר אריינגייער אפוינטמענטס,אלס טייל  

אין   פון די אנגייענדע באמיאונגען צו מאכן דעם וואקסין וואס גרינגער פאר ניו יארקער צו באקומען.
יינגייער ַאּפוינטמענטס פאר צוגעפאסטע  צוגאב זענען אלע וואקסין צושטעלער דערמוטיגט צו ערלויבן אר

  ניו יארקער.
  

( איז צו  Vaccine Tracker Dashboard-COVID 19) קאוויד וואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל דער
  19-ניו יארקער אויף צו בלייבן אינפארמירט וועגן די אויסטיילונג פון דעם קאווידבאקומען פאר יעדע 

( New York State Department of Healthדער ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט ) וואקסין.
ן אין  וואקסין אויסטיילונג דעטאל 19-פארלאנגט פון וואקסינירונגס אויסריכטונגען צו באריכטן אלע קאוויד

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.
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