
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/7/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  גאווערנער קאומאו מעלדט עקסעלסיאר פאס שותפות מיט דער עמפייער סטעיט ריעלטי טראסט
  

אלע עמפייער סטעיט ריעלטי האב און גוטס אין ניו יארק סטעיט, אריינגערעכנט הויפט אפיס בנינים,  
שטיצן ניו    -זיפונג פראצעדורן -וועלן אננעמען עקסעלסיאר פאס אלץ אן אפציע פאר בנין געזונט
  יארקער צוריקגיין צו דער ארבעט

  
רכלעבונג, ספעציעלע 'זונאויפגאנג' פאסירונג, און  דו , "עקסעלסיאר פייערונג" אווענט10אנהייב יוני 

עקסלוסיווע הנחה פאר אבסערוואטאריע בילעטן פאר די וואס האבן באווייז פון וואקסינאציע מיטן 
  עקסעלסיאר פאס

  
מיליאן עקסעלסיאר פעסער זענען געווארן ארויסגעגעבן זינט ניו יארק סטעיט האט  2מער ווי 

לאנד פרייוויליגע פלאטפארמע אין מארץ; יעצט צו באקומען אויף מער  -אין-לאנצירט דער ערשטער
  שפראכן 10ווי 

  
עמפייער סטעיט בנין אבסערוואטאריע דינאמישע ליכט צו פייערן די סטעיטס פראגרעס ווען מיר  

אין דער הויפטראלע איקאנישע "ווידער פארשטעלן, צוריקבויען, באנייען"  70%גערגרייכן 
  אנימאציע

  

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן א שותפות מיט עמפייער סטעיט ריעלטי טראסט,  
אינק., וועלכע וועלן זיך יעצט באניצן מיט עקסעלסיאר פאס אין אלע זייערע ניו יארק סטעיט האב און  

ריק צו דער ארבעט  אויסניצן דעם חידוש'דיגן, קאנטראלירנדיגע טעכנעלאדיע צו שטיצן ניו יארקס צו גוטס,
  און פארברענגען. -
  

, סיי וועלכע עמפייער סטעיט ריעלטי טראסט דינגער אדער געסט אין ניו יארק וועלן  2021, 9אנהייב יוני 
עמפייער סטעיט   19- קענען פרעזענטירן זייער עקסעלסיאר וואקסינאציע פאס אלץ באווייז פון קאוויד

טור  ריעלטי טראסט וואקסינאציע און איבערהיפן דעם בנינס סקריניג פראצידור וואס איז כולל טעמפערא
פארטפעל פון געשעפטלעכע בנינים אין ניו   ESRTsדער אונטערנעמונג וועט זיך אנהייבן אין   סקרינינג.

דער   קאמפאניס. 600יארק סטעיט, ווי אויך דער עמפייער סטעיט בילדינג און בענעפיטן אומגעפער  
אפיס בנינים אין   11ך מיליאן דינגעוודיגע קוואדראט פיס, ווי אוי 10.1קאמפאניס גאנצע פארטפעל דעקט 

ניו יארק סטעיט, מיט ניין ספעציפיש געפונען זיך אין מאנהעטען און צוויי אין וועסטטשעסטער קאונטי, ניו  
  יארק.

  

און די   -"דער עמפייער סטעיט בילדינג איז איינע פון די עמפייער סטעיטס מערסטע איקאנישע סימבאלן 
ארקער צוריקגיין זיכערערהייט צו די אקטיוויטעטן און  ספעציעלע געשעענישן וועלן העלפן ניו י

האט גאווערנער  אטראקציעס וואס זיי האבן פארפעלט און שטעלן צו נאך א סיבה צו ווערן וואקסינירט," 
  "פאר צענדליגער יארן, האט דער עמפייער סטעיט בילדינג רעפרעזענטירט דער קאומאו געזאגט.

ארק און מיר ארבעט צוריקברענגען ניו יארקער צוריק צום אפיס דורך  אונטערנעמערישן גייסט פון ניו י



 

 

אויסניצן זיייער עקסעלסיאר פאס אין זייערע אפיס בנינים, ערמעגלעכן מער מענטשן צוריק צו דער  
  ארבעט זיכערערהייט אז מיר זאלן קענען צוריקבויען בעסער ווי אמאל." 

  
פון עמפייער סטעיט ריעלטי טראסט, אנטאני אי. מאלקון, האט   CEOפארזיצער, פרעזידענט און 

שטערקער ווי אמאל און מיר דאנקען גאווערנער קאומאו   19-"ניו יארק קומט צוריק פון קאוויד געזאגט,
מיר האבן דעם כבוד צו ארבעטן מיט דער סטעיט צו שטיצן עקסעלסיאר פאס   פאר זיין פירערשאפט.

ן אין דער עמפייער סטעיט בילדינג אבסערוואטאריע, ווי אויך אין אלע  דורך ספעציעלע געשעעניש
און   -אונדזערע ניו יארק סטעיט בנינים, אלץ א קריטישן געצייג פאר מענטשן צוריק צו גיין צו דער ארבעט 

ן  ניו יארק איז רעזאנאנט און וויבריריג, און דער עמפייער סטעיט בילדינג איז דא אויפצונעמע הנאה האבן.
אונדזערע אפיס דינגער און וואקסינירטע געסט פון דער גאנצער וועלט צו די אויפגעהייטערטע  

 אנה  -פערזענלעכע איבערלעבונגען וואס עס איז באוואוסט פאר 
   ייבנגיג יעצט און פאר די קומענדיגע יארן." 

  
סיווער "עקסעלסיאר דער עמפייער סטעיט בילדינגס איקאנישע אבסערוואטאריע וועט האלט אן עקסקלו

, אפן פאר די וואס שטעלן צו באווייז  13פאס זונאויפגאנג" פאסירונג פאר וואקסינירטע פאטראנען אין יוני 
, וועט דער עמפייער סטעיט  26ביז   10פון יוני   וואקסינאציע מיט עקסעלסיאר פאס. 19-פון קאוויד

ירטע פאטראנען אן עקסקלוסיווע  בילדינג אנבאטן פאר עקסעלסיאר פאס האלטערס און וואקסינ
צודעק אין  -"עקסעלסיאר פייערונג" צוגאנג אריינצוגיין אין די וועלט בארימטע אבסערוואטאריעס אן א פנים

ביינאכט  11נאכט, ווי אויך פרייטאג און שבתע נאכט פון -האלבע 12ביינאכט ביז  10דאנערשטאג פון 
לאמע, וועלן עקסעלסיאר פאס האלטערס האבן די פארטאגס. די גאנצע צייט פון דער רעק 1ביז 

  -טע שטאק אבסערוואטאריע קאמבינאציע בילעטן פאר א ביליגן פרייז 102טע/86געלעגנהייט צוו קויפן  
דער עמפייער סטעיט בילדינג וועט   געבנדיג ניו יארקער נאך א ספעציעלע סיבה צו ווערן וואקסינירט.

  איבער דעם קומענדיגן חודש.  NYSסינען מיט סייט פון וואק-אויכעט האבן א סעזאן
  

מיליאן עקסעלסיאר פעסער זענען אויסגעטיילט געווארן זינט ניו יארק סטעיט האט אנגעהויבן  2מער ווי  
  10דאס ערשטע אין לאנד, פרייוויליגע פלאטפארמע אין מארץ, וואס מ'קען יעצט באקומען אין מער ווי 

, וואס ווערט יעצט געניצט דורך טרעף־פונקטן, אוניווערסיטעטן, סטאדיומס, און  עקסעלסיָאר ּפַאס  שפראכן.
און יעצט איקאנישע טוריסטישע ערטער און אפיס בנינים אזוי ווי עמפייער   -ביזנעסעס, רעסטאראנטן 

איז אן אומזיסטער, שנעלער, און פארזיכערטער אופן צו פרעזענטירן אן עלעקטראנישע   -סטעיט בילדינג 
וואקסינירונג אדער נעגאטיווע טעסט רעזולטאטן, וואס העלפט ניו יארקער זיך   19-אווייז פון קאוויד ב

ווי שטענדיג, מענטשן קענען   אפגעהיטענערהייט.  -אומקערן צו די אלע זאכן וואס זיי ליבן און בענקען 
רעזולטאטן , דירעקט ביים   וואקסינירונג און נעגאטיווע טעסט 19-אויך ווייזן אנדערע פארמען פון קאוויד

  אריינגיין צו ביזנעסער און אנדערע פלעצער.
  

דורך א    70%דער עמפייער סטעיט בילדינג וועט פייערן ניו יארק סטעיטס פראגראס ווען מיר דערגרייכן  
 ספעציעלע ליכט וואס וועט אונטערשטרייכן די סטעיטס "ווידער פארשטעלן, צוריקבויען, באנייען" אקציע.

דעפינירטע אטראקציע פון ניו יארק סיטי האריזאנט, די עמפייער סטעיט בילדינגס ליכט האבן  א
ניו יארקער קענען זען די ליכט אויסשטעלונג פון   געפאנגען די וועלטס פאנטאזיע פאר צענדליגע יארן.

ונקטן, צווישן  דער גאס, פענסטער פון דירות, באלקאנען, אדער א נומער פון אינדערויסנדיגע אויסבליק פ
   זיי

  
טע און  7סטע גאס צווישן 33מעדיסון סקווער פארק, ברייענט פארק, פען סטאציע ) מאנהעטען •

  טע עוועניוס(8
ברוקלין הייטס פראמינאד, מארשא פ. דזשאנסון סטעיט פארק )וויליאמסבורג(, ברוקלין   ברוקלין •

  (.DUMBOוואשינטאן סטריט ) בריק/ברוקלין בריק פארק, ווילאמסבורג ביים וואסער, און
  גאנטרי פלאזא סטעיט פארק )לאנג איילענד סיטי ביים וואסער( קווינס •
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  אין א דירעקער שטראם צוקוקערס אינדערויסן פון ניו יארק סיטי וועלן קענען זען די אויסשטעלונג •
•   

איז א  -דאס ערשטע אין לאנד, פרייוויליגע פלאטפארמע  - ּפַאסעקסעלסיָאר " וועגן עקסעלסיאר פאס:
וואקסינירונג אדער   19- און פארזיכערטער אופן צו פרעזענטירן א דיגיטאלע באווייז פון קאוויד  שנעלער,

 נעגאטיווע טעסט רעזולטאטן, וואס שטיצן ניו יארקער צוריקבויען בעסער און זיכערער פון אמאל.
ענען פאראינטערעסירט צו ניצן דעם עקסעלסיָאר פאס, וועלכע האט יעצט א ווַאקסינאציע  באניצער וואס ז

שפראכן, , קענען   10פאס און צוויי סארטן טעסט פאסן אפציעס און מ'קען עס יעצט באקומען אין איבער 
קענען  פאראינטערעסירטע ביזנעסער און ארגאניזאציעס .דאלערנען מער און אפנעמען זייער פאס 

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.

ולטאטן  וואקסינירונג און נעגאטיווע טעסט רעז 19- יארקער קענען אלץ ווייזן אנדערע פארמען פון קאוויד
  דירעקט ביים אריינגיין צו ביזנעסער און אנדערע פלעצער. —ווי צ.ב.ש. פאפירענע פארמס  —

  
   וועגן עמפייער סטעיט ריעלטי טראסט

  
( פארמאגט, פירט אן, קויפט און טוט  NYSE: ESRTעמפייער סטעיט ריעלטי טראסט, אינק. )

איבערארגענאזירן אפיסעס און ריטעיל הייזער אין מאנהעטען אין גרויס ניו יארק מעטראפאליטן געגנט,  
דער קאמפאניס אפיס און   ווי אויך דער עמפייער סטעיט בילדינג, די "וועלטס מערסט אנערקענטע בנין." 

, וואס באשטייט  2021, 31ודיגע קוואדראט פיס, זינט מארץ מיליאן דינגעו  10.1ריטעיל פארטפעל דעקט 
אפיס בנינים, אריינגערעכנט ניין אין מאנהעטען,    14מיליאן דינגעוודיגע קוואדראט פיס איבער   9.4פון  

דריי אין פעירפילד קאונטי, קאנעטיקוט, און צוויי אין וועסטשעסטער קאונטי, ניו יארק, ווי אויך אומגעפער  
   נגעוודיגע קוואדראט פיס אין דער ריטעיל פארטפעל.די 700,000

  
עפעקטיווקייט און דער געבויטע סביבה און   עמפייער סטעיט ריעלטי טראסט איז א אנפירער אין ענערגיע

עטיגט  באשט ענערגיע סטארפראצענט פון דעם פאסיגן פארטפעל   76שטחים, מיט   אין אויסהאלטעוודיגע
   אלץ דער ערשטער גענצלעך געטריבן דורך באנייעוודיגע ווינט עלעקטרע. פראצענט 100און 

צד  -באזירטע, דריטער-געשעפטלעכער ריעל עסטעיט פארטפעל אין די אמעריקעס צו באקומען די באווייז
, דערצו, האט   ESRTר געזונט און זיכערקייט, פא זיכערע אפשאצונג-וואוילזיין, געזונטוועריפיקירט 

שאצונג און גרין סטאר אנערקענונג פאר   פינף שטערן   GRESBפארדינט דעם העכסטן מעגליך
מייסטער פאר   פיטוועל  אויסהאלטעוודיגע עפעקטיווקייט אין רעיל עסטעיט און געווארן געקרוינט א

און  esrtreit.com  יט ריעלטי טראסט, באזוכטצו לערנען וועגן עמפייער סטע עפעקטיווע בנינים. געזונטע,
   .לינקדאין  און טוויטער ,אינסטעגראםI ,פייסבוק אין ESRTגייט נאך 

  
  וועגן דעם עמפייער סטעיט בילדינג

  
,   סטעיט ריעלטי טראסט עמפייער   בנין", געהער צו  , די וועלטס באקאנטסטערדינג דער עמפייער סטעיט ביל

שטאט מאנהעטען פונעם פונדאמענט ביזן  -פיס איבער מיטל 1,454( שוועבט ESRT: NYSEאינק.)
מיליאן איבערמאכן פון דער עמפייער סטעיט בילדינג אבסערוואטאריע דורכלעבונג   $165דער  אנטענא.

באשאפט א גאנץ נייע דורכלעבונג מיט א ספעציעלע געסט אריינגאנג, אן אונטעראקטיווע מוזיאון מיט ניין  
  אפ. טע שטאק אבסערוואטאריע מיט פענסטער פון אויבן ביז אר102גאלעריעס, און אן איבערגעארבעטע 

 לופט-גראד, אפענע 360סטע שטאק, דער איינציגער 86בארימטע -דער רייזע צו דער וועלטס
אריענטירט געסט פאר זייער גאנצער ניו   אבסערוואטאריע מיט דער פאנאראמע פון ניו יארק און ווייטער,

יגע ארט אין  יארק סיטיס דורכלעבונג און דעקט אלעס פונעם בנינס איקאנישע היסטאריע צו איר יעצט 
סטן יארטאג פונעם בנין וואס 90 איז דעם www.esbnyc.com  2021.לערענט מער פון קולטור. -פופ

דעקלארירט אלץ "אמעריקעס באלבסטער בנין" פון דער   .1931, 1האט זיך אפיציעל געעפענט אין מאי 
אמעריקאנער אינסטיטוט פון ארכיטעקטן, ווי אויך אלץ די וועלט פאפולערסטער פלאץ דורך אובער און  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1ff1fbb1-406ac2f0-1ff30284-000babda0106-72dfb2f5e37cb1a2&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2F4rqcC1w9V3SELrQQtL6mLO%3Fdomain%3Depass.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1ff1fbb1-406ac2f0-1ff30284-000babda0106-72dfb2f5e37cb1a2&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2F4rqcC1w9V3SELrQQtL6mLO%3Fdomain%3Depass.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1ff1fbb1-406ac2f0-1ff30284-000babda0106-72dfb2f5e37cb1a2&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2F4rqcC1w9V3SELrQQtL6mLO%3Fdomain%3Depass.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0c314813-53aa7152-0c33b126-000babda0106-53c27a7cee9899f9&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FNnC5C2k9GDSE0LDDt1qJpq%3Fdomain%3Dcovid19vaccine.health.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=69b8ae4a-3623970b-69ba577f-000babda0106-577f47db75ea0279&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FdQPnC319YVSRWjrrT2y5RT%3Fdomain%3Dforward.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=44ddbb59-1b468218-44df426c-000babda0106-f9226215b316dfe3&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FqvN5C4x9WGh7RZwwtWM3Rv%3Fdomain%3Dforward.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=65be2870-3a251131-65bcd145-000babda0106-5b15b3aef28fd223&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FXQcCCVONJnuPXvOKtG1WQ9%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=72303f6c-2dab062d-7232c659-000babda0106-443da50b0c3d54e3&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FdQOPCW68WoIyxklYUxwpo1%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=12542887-4dcf11c6-1256d1b2-000babda0106-79cb6c4d7399c053&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2Fn5T6CXDMYpIMGJpNUDGbZ-%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9eb3de01-c128e740-9eb12734-000babda0106-08de062732b36b62&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FMF9aCYEMVqU6g8GZFVw32d%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=33339979-6ca8a038-3331604c-000babda0106-977eb9b03522a640&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FmZuKC1w9V3SEORvmU1JH-L%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=06bc0d83-592734c2-06bef4b6-000babda0106-fa64d15b773983f0&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FndwEC2k9GDSE6jnGUXQQqm%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9aa2309b-c53909da-9aa0c9ae-000babda0106-8728307312a54989&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FXUIRC319YVSRxBLMIEpw3H%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9aa2309b-c53909da-9aa0c9ae-000babda0106-8728307312a54989&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FXUIRC319YVSRxBLMIEpw3H%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9aa2309b-c53909da-9aa0c9ae-000babda0106-8728307312a54989&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FXUIRC319YVSRxBLMIEpw3H%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=37687a9e-68f343df-376a83ab-000babda0106-78cf5cac6cce249f&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2FvnKsC4x9WGh76oLWU30cym%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6c9945ad-33027cec-6c9bbc98-000babda0106-1daf4fb977bf5311&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2F58W1C5yWAKCWRvqKt9rkxP%3Fdomain%3Dnam12.safelinks.protection.outlook.com
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=38db716e-6740482f-38d9885b-000babda0106-fc2d94cff83d6d8d&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=http%3A%2F%2Fwww.empirestatebuilding.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=38db716e-6740482f-38d9885b-000babda0106-fc2d94cff83d6d8d&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=http%3A%2F%2Fwww.empirestatebuilding.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=38db716e-6740482f-38d9885b-000babda0106-fc2d94cff83d6d8d&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=http%3A%2F%2Fwww.empirestatebuilding.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f1cba62f-ae509f6e-f1c95f1a-000babda0106-19784895471ef3ff&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=https%3A%2F%2Fwww.empirestaterealtytrust.com%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=447fe1fb-1be4d8ba-447d18ce-000babda0106-c50e7fbbe0c80c0c&q=1&e=38764edd-caec-4372-b10c-623aa68407f8&u=http%3A%2F%2Fwww.esbnyc.com%2F


 

 

מיליאן יערלעכן    4, עס נעמט אויף מער ווי ניו יארק סיטיס אטראקציע ביי לאונלי פלאנעט  #1דער 
  באזוכערס פון דער גארער וועלט.

  
געווארן אינגאנצען געטריבן דורך באנייטע ווינט עלעקטער, און אין אירע   , איז דער בילדינגע2011זינט 

אק און  פילע שטאקן זענען באוואוינט א גרויסן אויסוואל פון אפיס דינגערס אזוי ווי לינקדין, שוטערסט
גלאובל ברענדס גרופע, ווי אויך ריטעיל אפציעס אזוי ווי סטעיט גריל ענד באר, טאקאמבי און  
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