
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/7/2021 אויף גלייך ארויסגעבן:

 
 

באגרענעצונגען וועלן מערסטנס אראפגענומען ווערן   19-גאווערנער קאומאו אנאנסירט אז די קָאוויד
 19-פון דערוואקסענע ניו יארקער וועלן האבן באקומען זייער ערשטע דאזע פון דעם קאוויד  70%ווען 

  וואקסין
  

׳ניו יארק פארווערטס׳ אינדוסטריע אנווייזונגען אויף קאפאציטעט, באגרענעצונגען, סאציאלע  
אפזונדערונג, רייניגן און דיסאינפעקטן, געזונט סקרינינג, און קאנטאקט אינפארמאציע פאר  

  נאכשפיר צוועקן וועלן ווערן פרייוויליג אין רוב קאמערציעלע איינריכטונגען
  

יזונגען וועלן אראפגענומען ווערן פאר ריטעיל געשעפטן, עסנווארג סערוויסעס,  פארלאנגטע אנווי
אפיסעס, דזשימס און פיטנעס צענטערס, אמיוזמענט און פאמיליע פארוויילונג פלעצער, האר 
  סאלאנען, בארבער שאפס, פערזענליכע קעיר סערוויסעס, און אנדערע קאמערציעלע פלעצער

  
פאראנטווארטליך אויף אנצוהאלטן זעקס פיס סאציאלע אפזונדערונג און  אומוואקסינירטע מענטשן  

  טראגן א מאסקע, לויט די פעדעראלע אנווייזונגען פון די סי.די.סי.
  

טע קלאס, פובליק טראנזיט,  12גרויס־פארנעם צוזאמטרעף־פלעצער, סקולס פון פרי־קעי ביז 
היימלאז שעלטערס, תפיסות, מושבי זקנים, און געזונטהייט קעיר פלעצער וועלן זיין אויסנאמען און  

  געזונטהייט פראטאקאלן 19-מוזן ווייטער נאכפאלגן די סטעיט׳ס עקזיסטירנדע קאוויד
  

י איבערגעבליבענע באגרענעצונגען גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז דאס רוב פון ד
און העכער האבן באקומען זייער ערשטע   18פראצענט פון ניו יארקער  70וועלן באזייטיגט ווערן ווען  

מיט ספעציפישע אינדוסטריע   ׳ניו יארק פארווערטס׳דער סטעיט׳ס   וואקסין.  19-דאזע פון דעם קאוויד
נעצונגען, סאציאלע אפזונדערונג, רייניגן און  אריינגערעכנט קאפאציטעט באגרע --אנווייזונגען 

וועלן ווערן   --דיסאינפעקטן, געזונטהייט סקרינינג, און קאנטאקט אינפארמאציע אויף נאכשפור צוועקן 
פרייוויליג פאר ריטעיל געשעפטן, עסנווארג סערוויסעס, אפיסעס, דזשימס און פיטנעס צענטערס, 

פלעצער, האר סאלאנען, בארבער שאפס, פערזענליכע קעיר  אמיוזמענט און פאמיליע פארוויילונג  
גרויס־פארנעמיגע צוזאמטרעף־פלעצער, פרי־קעי ביז   סערוויסעס, און אנדערע קאמערציעלע פלעצער.

מושבי זקנים, און געזונט־אפהיט   טע קלאס סקולס, פובליק טראנזיט, היימלאז שוצערטער, תפיסות,12
געזונטהייט אנווייזונגען ביז מער   19דעם סטעיט׳ס עקזיסטירנדע קאוויד־פלעצער מוזן ווייטער נאכפאלגן 

  ניו יארקער זענען וואקסינירט.
  

אומוואקסינירטע מענטשן זענען נאך אלץ פאראנטווארטליך אויף אנצוהאלטן זעקס פיס סאציאלע 
אין איינשטימונג מיט   אפזונדערונג און טראגן א מאסקע, לויט די פעדעראלע אנווייזונגען פון די סי.די.סי.

וועלן מאסקעס נאך אלץ זיין פארלאנגט פאר   אנווייזונגען דא אין סטעיט די לעצטיגע סי.די.סי.  איינפירןדאס 
׳טע קלאס סקולס, 12מיגע צוזאמטרעף־פלעצער, פרי־קעי ביז גרויס־פארנע אומוואקסינירטע מענטשן.

מושבי זקנים, און געזונט־אפהיט פלעצער מעגן נישט  פובליק טראנזיט, היימלאז שוצערטער, תפיסות,
אין די פלעצער וועט בלייבן אין קראפט ניו יארק סטעיט׳ס עקזיסטירנדע   אראפנעמען די באגרענעצונגען.

  פראטאקאלן.  געזונטהייט 19-קאוויד

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html


 

 

  
"דאס אוועקנעמען די קאוויד באגרענעצונגען צייגט די שווערע ארבעט וואס ניו יארקער האבן געטון אויף  

"די  האט גאווערנער קאומאו געזאגט. אפצוהאלטן דער פארשפרייטונג און באשיצן זייערע קאמיוניטיס," 
ל ביז היינט, און דאס צייגט אז דער וואקסין  ציפערן גייען אין דעם גוטן ריכטונג, מיט דער נידעריגסטע צא

כאטש מיר זענען שוין ווייט אנגעקומען   טוט איר ארבעט און איז אן אומשאצבארע מיטל קעגן דעם ווירוס.
ליגט נאך אלץ א פליכט אויף די וואס האבן נאכנישט באקומען דעם וואקסין אז זיי זאלן עס גיין נעמען,  

בן פון דעם סטעיט׳ס צוריק אויפעפענען אויף דעם פולסטן פארנעם וואס איז כדי זיי זאלן קענען הנאה הא
  מעגליך." 

  
פראצענט פון דערוואקסענע ניו יארקער וועלן זיין וואקסינירט וועלן ביזנעסער קענען  70נאכדעם וואס 

אויסוועלן ווייטער אנצוהאלטן די סטעיט׳ס אנווייזונגען אדער איינפירן אנדערע אפשיץ מיטלען פאר זייערע  
זעקס פיס  ביזנעסער זענען אויך אויטאריזירט צו פארלאננען מאסקעס און ארבעטער און קאסטומערס.

סיי   סאציאלע אפזונדערונג פאר זייערע ארבעטער און קליענטן אינעווייניג אין זייערע ביזנעס פלעצער.
וואספארא פארלאנגען ביזנעסער וועלן מאכן בנוגע מאסקעס מוזן נאכפאלגן די אנגעוואנדענע פעדעראלע  

דער   דיסאביליטיס אקט׳(. און סטעיט געזעצן און רעגולאציעס )ווי צ.ב.ש. דער ׳אמעריקאנע מיט
דעּפארטמענט ָאוו העלט טוט ווייטער שטארק רעקאמענדירן מען זאל טראגן מאסקעס און איינהאלטן 

סאציאלע אפזונדערונג אין אינעווייניגע פלעצער וואו דער וואקסינאציע סטאטוס פון מענטשן איז  
  אומבאקאנט.

  
  70אינדוסטריע אנווייזונגען ווערן אראפגענומען ביי דעם  ׳ניו יארק פארווערטס׳אלס א דערמאנננג, ביז די 

פראצענט וואקסינאציע ראטע מוז מען ווייטער נאכפאלגן די פאלגענדע געזונטהייט אנווייזונגען וועלכע  
  .דאמער פרטים קען מען געפונען   זענען נוגע רוב קאמערציעלע און סאציעלע ערטער.

  
קאפאציטעט ווערט נאר באגרעניצט לויט וויפיל פלאץ עס איז פאראן פאר יחידים   - קאפאציטעט •

אדער גרופעס מענטשן איינצוהאלטן סאציאלע אפזונדערונג באזירט אויפ׳ן וואקסינאציע 
  פולשטענדיג וואקסינירטע מענטשן דארפן זיך נישט סאציעל אפזינדערן. סטאטוס.

o   ביזנעסער מעגן פארלאנגען א באווייז אז מען איז פולשטענדיג וואקסינירט דורך א
 פאפירענע פארם, דיגיטאלע אפליקאציע, אדער דער סטעיט׳ס עקסעלסיאר פאס.

־דערקלערונג פון זייער ביזנעסער מעגן זיך אויך פארלאזן אויף מענטשנ׳ס זעלבסט
  וואקסינאציע סטאטוס.

o פולשטענדיג וואקסינירטע מענטשן דארפן זיך נישט סאציעל   - דערווייטערונג
דערווייטערן און אומוואקסינירטע אדער אומבאקאנטע מענטשן מוזן זיך באזונדערן זעקס 

ערונג קען  אלס אן אלטערנאטיוו אויף די זעקס פיס דערווייט פיס פון אנדערע מענטשן.
מען ניצן פאסיגע פיזישע אפטייל מיטלען, ווי לאנג עס איז נישט גורם קיין געזונטהייט  

  אדער סעיפטי געפאר.
o פולשטענדיג וואקסינירטע מענטשן דארפן נישט טראגן מאסקעס, און  - מאסקעס

אומוואקסינירטע /   אומוואקסינירטע אדער אומבאקאנטע מענטשן מוזן טראגן מאסקעס.
אקאנטע מענטשן מעגן אראפנעמען די מאסקעס אינעווייניג ווען זיי זיצן, זענען  אומב

סאציעלע דערווייטערט, און זיי עסן/טרונקען, און אינדרויסן ווען זיי זענען סאציעלע 
  דערווייטערט זעקס פיס און, אויב ביי א צונויפקום פלאץ, זיי זענען זיצנדיג.

o :הענט ריינקייט סטאנציעס אדער סופלייס מוז צוגעשטעלט ווערן פאר  - הענט ריינקייט
מענטשן צו ניצן; ספעציעל, הענט וואשן, ווי צ.ב.ש. זייף, פליסיגע וואסער אדער  

דיספאוזעבל הענטוכער, אדער הענט סאניטייזער, ווי צ.ב.ש. אלקאהאלישע סאניטייזער  
  איז נישט שייך אדער פראקטיש.  פראצענט אלקאהאל דארט וואו הענט וואשן  60מיט 

o :רייניגט און דיסאינפעקטירט כאטש איינמאל א טאג אזעלכע   - רייניגן און דיסאינפעקטן
ערטער וואס ווערן פיל באטאפט, ווי צ.ב.ש. אלגעמיינע פלעצער, אדער  

https://forward.ny.gov/


 

 

קאמפיוטערס;ארבעט־סטאנציעס וואס ווערן געניצט אין אלגעמיין, און רייניגט און  
ירט אנדערע אויבערפלאכן לויט ווי עס פעלט אויס לויט וויפיל עס ווערט דיסאינפעקט

געניצט און וואספארא סארט מענטשן ניצן דעם פלאץ און דער געווענליכער  
  .19-איינשטעלעניש אויף דאס אנשטעקן פון קאוויד

o ניצן שילדן, צייכענעס, און אנדערע אנווענדליכע מיטלען צו קלאר   - קאמוניקאציע
ניקירן די געזונטהייט מאסנאמען וואס זענען אין קראפט אין דעם ספעציפישן פלאץ קאמו

לויט די אנגעגעבענע פרינציפן און סיי וועלכע אנדערע באגרענעצונגען וואס א ביזנעס 
באגרענעצונגען, סאציעלע    וועלט אויס איינצופירן, ווי צ.ב.ש. קאפאציטעט 

  ניגונג.דערווייטערונג, מאסקעס, אדער הענט ריי
o פאר אינעווייניגע אקטיוויטעטן, פארמערט   - ווענטילאציע און לופט פילטערן

אינדרויסנדיגע לופט פליס און ווענטילאציע לויט דעם פערזענליכן באקוועמליכקייט און  
סעיפטי, אין איינקלאנג מיט בילדינג קאודס און סטאנדארטן; פאר אינעווייניגע ערטער 

רקולירט פון אינעווייניג, מאכט זיכער אז די הייצונג און קילונג וואו די לופט ווערט צי
(HVAC  סיטטעמען זענען אין איינקלאנג מיט די העכסטע פילטרעישען איינשטימיג מיט )

דעם יעצטיגן אינסטאלירטן פילטער געשטעל און לופט באהאנדלונג סיסטעמען, אידעאל 
, אדער העכער, לויט אנווענדליך פאר  , דאס אינדוסטריע גלייכןMERV-13א מינימום פון 

דעם ספעציפישן פלאץ; און שטעלט אריין אנדערע פאסיגע לופט קוואליטעט מאסנאמען 
און ענזשינערונג מיטלען ווי צ.ב.ש. פארטעבל פענס, פילטערס, און לופט רייניגערס לויט 

  ווי עס נויטיגט זיך.
o ר פראגראמען און אנדערע  פא  - צונויפקום פראגראמען און אנדערע פאסירונגען

אינדרויסן זענען  500אינעווייניג אדער  250צונויפקום פאסירונגען מיט העכער דער צאל 
די צוגעגעבענע באדינגונגען פארלאנגט, אין איינקלאנג מיט דעם סטעיט׳ס  

  פארארדענונגען לויט די סי.די.סי. אנווייזונגען: 
פאר סיי וועלכן געשעעניש עס קומט פאר מיט א   - וואקסינאציע באווייז ▪

קאנצענטרירטע צאל מענטשן העכער דעם סאציעלע צונויפקום באגרעניצונג אן  
סאציעלע דערווייטערונג, מוז מען פארלאנגען א באווייז אויף וואקסינאציע  
 סטאטוס; זעלבסט־באריכטן פון וואקסינאציע סטאטוס איז נישט ערלויבט.

פראצענט קאפאציטעט אזוי לאנג ווי   100לן קענען אפערירן ביז  צונויפקום זא
אלע אנטיילנעמער זענען פולשטענדיג וואקסינירט, אין איינקלאנג מיט די  

   אנווענדליכע פעדעראלע און סטעיט פארארדענונגען. 
אויף אנטיילנצטעמען אין אינעווייניגע צונויפקום פאסירונגען  ▪

פן אנטיילנעמער איבער פיר  איבער דעם באגרעניצטע צאל דאר
יאר אלט וואס פרעזענטירן נישט קיין באווייז פון פולשטענדיגע  

וואקסינירונג מוזן כאטש צושטעלן א באווייז פון א לעצטיגע  
טעסט, ווי צ.ב.ש. א  19-נעגאטיווע רעזולטאט פון א קאוויד

PCR/NAAT  שעה פריער, אדער  72טעסט מערסטנס
אויף   פאר׳ן איינטריט. שעה 6אנטידזשען מערסטנס 

אינדרויסענדיגע צונויפקום פאסירונגען איז נישט פארלאנגט א 
טעסט רעזולטאט פאר נישט  19באווייז פון א נעגאטיווע קאוויד־

  אומבאקאנטע מענטשן. / וואקסינירטע
א יעדער יחיד דארף ווערן   - געזונטהייט סקרינינג: ▪

  19-ר קאווידאויסגעפרעגט/באקוקט תיכף ביים אנקומען פא
סימפטאמען, לעצטיגע נאנטע קאנטאקט, און לעצטנס גע׳טעסט  

סקרינינג קען דורכגעפירט ווערן דורך   . 19-פאזיטיוו פאר קאוויד
שילדן, ביים קויפן די טיקעט, דורך אימעיל/וועבזייטל, דורך די  

טעלעפאן אדער דורך אן עלעקטראנישע סּורוועי בעפאר די  



 

 

 די פלאץ פון די געשעעניש.מענטשן קומען אריין צו  
  טעמפעראטור באקוקן איז מער נישט פארלאנגט.

ווייניגסטנס איין מענטש פון יעדע   -  קאנטאקט אינפארמאציע ▪
גרופע אנטיילנעמער זאל זיך איינשרייבן בשעת׳ן אריינטרעטן,  

אדער תיכף בעפאר, און צושטעלן זייער נאמען, אדרעס, און  
אדרעס אין פאל עס דארף ווערן   טעלעפאון נומער אדער אימעיל

דאס איינשרייבן קען   געניצט פאר קאנטאקט נאכשפור צוועקן.
פארקומען אויף סיי וועלכן אופן, אריינגערעכנט דורך א 
די   פאפירענעם פארם אדער א דיגיטאלע/סמארטפאן עפ. 

  28איינשרייב אינפארמאציע זאל מען האלטן אויף א מינימום פון 
ן צוגעשטעלט צו סטעיט און לאקאלע העלט טעג, און זאל ווער 

  דעפארטמענטס אויב עס ווערט פארלאנגט.
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