
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/8/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט אולסטער קאונטי פעירגראונדס מאסן וואקסינירונג פלאץ וועט זיך 
  פארציען צו דעם ׳סוני׳ אולסטער קַאמּפוס

  
ביז   9פעירגראונדס פלאץ וועט ווייטער אנבאטן איינציג־דאזע וואקסינען און צווייטע דאזעס פון יוני 

  29יוני 
  

  9סוני אולסטער פלאץ וועט אננעמען אפוינטמענטס און אריינקומען אנגעהויבן יוני 
  

גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז דער סטעיט׳ס אולסטער קאונטי פעירגראונדס  
מאסן וואקסינירונג פלאץ וועט אנהייבן זיך צו פארציען צו א צייטווייליגע וואקסינירונג טרעילער ביי דעם  

טע דאזע אפוינטמענטס נייע ערש . 9׳סוני׳ אולסטער קַאמּפוס פארקינג לאט, אנגעהויבן מיטוואך, יוני 
וועלן זיין צו באקומען ביי דעם נייעם ׳סוני׳ אולסטער פלאץ פון מארגן אנגעהויבן און אלע יעצטיגע  

  אפוינטמענטס פאר צווייטע דאזעס וועלן צוגעשטעלט ווערן ביי דעם ארגינעלן פלאץ ביי די פעירגראונדס.
  

זענען נישט וואקסינירט זאלן מאכן אן אפוינטמענטס  "מיר טוען ווייטער דערמוטיגן אלע ניו יארקער וואס
און אריין גיין צו א וואקסינירונג פלאץ, און גרינגע צוטריט איז קריטיש אז עס זאלן אנקומען די רעשטע  

"מיר עפענען א נייע וואקסינירונג פלאץ ביי   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. וואקסינען צו מענטשן," 
מיר באטן אן ווייטער איינציג־דאזע וואקסינען און צווייטע דאזעס ביי דעם יעצטיגן  ׳סוני׳ אולסטער בשעת 

ניו יארק סטעיט ארבעט אויף צו מאכן דאס אריבערציען ווי גלאטיג עס איז נאר  פעירגראונדס פלאץ.
  מעגליך פאר׳ן פובליק." 

  
פון יוני   .8ס פלאץ ביז יוני יעצטיגע ערשטע־דאזע אפוינטמענטס זענען סקעדזשולט ביי דעם פעירגראונד

וועט מען נישט מאכן קיין ערשטע־דאזע אפוינטמענטס ביי דעם פלאץ, אבער עס וועט   29ביז יוני  9
ווייטער צושטעלן דעם דזשאנסאן ענד דזשאנסאן וואקסין פאר אריינקומער און וועט ווייטער  

ן קענען מאכן ביי דעם נייעם ׳סוני׳  ערשטע דאזע אפוינטמענטס וועט מע אדמיניסטרירן צווייטע דאזעס.
אריינקומען וועלן אויף אנגענומען ווערן ביי ביידע ערטער, אזוי ווי אלע  .9אולסטער פלאץ אנגעהויבן יוני 

וועט זיך דעם פעירגראונדס פלאץ   29נאך יוני  סטעיט־אנגעפירטע מאסן וואקסינירונג פלעצער.
  פארשליסן.
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