
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/7/2021 פאר באלדיגע פארעפענטליכונג:

 

 

נייע "ּפַאּפ־ָאּפ" צייטווייליגע ווַאקסינאציע פלעצער צו דינען    11גאווערנאר קאומאו מעלדט איבער 
 ערטער מיט נידעריגע ווַאקסינאציע ראטעס 

  
פלעצער וועלן זיך עפענען אין קאמיוניטיס וואו ווַאקסינאציע ראטע איז אסאך נידעריגער פון די  

  סטעיט דורכשניט
  

אלע פלעצער וועלן זיין אפן פאר אויפן־ארטיגע ווַאקסינאציעס לויט די סדר פון ווער עס קומט 
  ערשט

  
נייע "ּפַאּפ־ָאּפ" צייטווייליגע ווַאקסינאציע   11גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן איבער 

פלעצער וואס וועלן זיך עפענען אין ערטער וואו די ציפערן פון די זיּפ קָאוד ווייזט אז פיל ווייניגער מענטשן  
ניו יארק סטעיט וועט פארברייטערן די פראגראם און   פון די דורכשניט אין די סטעיט ווַאקסינירן זיך דארט.

  נאך פלעצער אין די קומענדיגע וואכן.עפענען 
 

"אונזער פארשריט מיט די ווַאקסינאציעס איז געווען א קריטישע טייל אינעם אונז ערמעגליכן צו עפענען  
אונזער עקאנאמיע און אוועקנעמען פילע פון די באגרעניצונגען, אבער די ווַאקסינאציע ראטע האט זיך  

נצעטרירן אויף די פלעצער וואו ווייניג מענטשן ווַאקסינירן זיך",  פארשטייטערט, און מיר דארפן זיך קא
"ּפַאּפ־ָאּפ צייטווייליגע פלעצער האבן געשפילט א קריטישע ראלע   האט גאווערנאר קאומאו געזאגט.

נייע פלעצער טוהען מיר   11אונז העלפנדיג צו אנקומען צו מער ניו יארקער מיטן ווַאקסין, און מיט די  
ויסלאזן אונזערע רעסארסן און ארבעטן מיט לאקאלע העלט דעּפארטמענטס לענגאויס די נאכאמאל אר

די ווַאקסין איז זיכער   סטעיט צו ציהלן אויף די פלעצער וואס זענען הונטערשטעליג מיט די ווַאקסינאציעס.
אלן ווַאקסינירט  און אויב מיר ווילן באזיגן דעם ווירוס דארפן מיר אז מער ניו יארקער ז --און עס ארבעט 

  ווערן ווי שנעלער." 
 

די היינטיגע מעלדונג איז געבויט אויף ניו יארק'ס איבערגעגעבנקייט צו ברענגן די ווַאקסין צו קאמיוניטיס  
האבן איבער   15זינט יאנואר  אין די גאנצע סטעיט דורך "ּפַאּפ־ָאּפ" צייטווייליגע ווַאקסינאציע פלעצער.

ערשטע דאזעס   90,000"ּפַאּפ־ָאּפ" צייטווייליגע פלעצער אויסגעטיילט מער פון  קאמיוניטי־באזירטע  250
  וואקסין.  19-פון די קָאוויד

 
  פלעצער זענען אפן ווערן אויסגערעכנט אונטן:  11טעג ווען יעדע פון די 

 
 ניו יארק סיטי 

 ּפרַאסּפעקט ּפלַאזא קאמיוניטי צענטער
1835 Sterling Place  

Brooklyn, NY 
  12 שבת, יוני אפן:

  
 טשעלענדזש טשַארטער מידל סקּול



 

 

12-79 Redfern Avenue  
Far Rockaway, NY 

  12 שבת, יוני אפן:
  

SAGE קרָאטָאונע סיניאר צענטער 
 1794 Prospect Avenue  

Bronx, NY  
  10 דאנערשטאג, יוני אפן:

  
 קאפיטאל ראיאן

Coeyman's Hollow Volunteer Fire House, 1290 NY-143  
Coeyman's Hollow, NY 

  10 דאנערשטאג, יוני אפן:
  

 דרום זייט פון די סטעיט 
  ווינדסאר פייער דעּפארטמענט

4 Academy Street  
Windsor, NY  

  12 שבת, יוני אפן:
  

 פינגער לעיקס 
  גרעיטער הַארוועסט בעּפטיסט טשוירטש 

12 Driving Park Avenue  
Rochester, NY  

  11 פרייטאג, יוני אפן:
  

 צענטראל ניו יארק
 אסָאמּפשען טשוירטש

812 N Salina Street  
Syracuse, NY  

  9מיטוואך, יוני  אפן:
  

 מערב ניו יארק 
 נָארטוועסט קאמיוניטי צענטער

155 Lawn Avenue  
Buffalo, NY 

  11 פרייטאג, יוני אפן:
 

 לאנג איילענד
 סמיט ּפוינט קַאונטי ּפַארק

1 William Floyd Parkway  
Shirley, NY  

  11 פרייטאג, יוני אפן:
  

 רוזעוועלט לייברערי 
27 West Fulton Avenue  



 

 

Roosevelt, NY  
  10 דאנערשטאג, יוני אפן:

  
 הָאדסאן -מיד

 ּפוירּפאוז צענטער -מַארטין לּוטער קינג מולטי
110 Bethune Blvd  
Spring Valley, NY  

  12 שבת, יוני אפן:
 
ווערט ארויסגעגעבן צו אינפארמירן ניו יארקער איבער די   וואקסין ציפערן טאוועל  19-קָאוויד די

דער ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט פארלאנגט פון   ווַאקסין.  19-אויסטיילונג פון די קָאוויד
שעה; די וואקסין   24וואקסין אויסטיילונג ציפערן ביז  19-וואקסינאציע פלעצער צו באריכטן אלע קאוויד

אויסטיילונג ציפערן אויפן טאוועל ווערן טעגליך דערפרישט מיט די נייעסטע און לעצטע אינפארמאציע פון  
  עיט׳ס וואקסינאציע אקטיוויטעטן.די סט

 
-833ניו יארקער וועלכע זענען חושד שווינדלערייען אין דעם וואקסין אויסטיילונגס פראצעדור קענען רופן 

אומזיסט, אדער שיקן אן אימעיל צו דער סטעיט דעּפארטמענט ָאוו העלט ביי דעם אדרעס   829-7226
. STOPVAXFRAUD@health.ny.gov  הַאטליין איינגעשטעלטע וועלן אריבערפירן די טענות צו די

רן צו פארזיכערן אז ניו יארקער ווערן נישט אויסגענוצט מיט אומ־יושר בשעת די  פאסיגע פארשונג אגענטו
  סטעיט ארבעט צו וואקסינירן די גאנצע בארעכטיגטע באפעלקערונג.
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