
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/10/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 גאווערנער קאומאו אנאנסירט צוויי נייע וואקסינירונג פלעצער אין ניו יארק סיטי 
  

ביז   11 וואקסינירונג פלאץ וועט זיין אין עמפייער סטעיט בילדינג אבזערוועטארי פון פרייטאג, יוני
מענטשן צו ווערן וואקסינירט וועלן באקומען א טיקעט צו דעם  100ערשטע   - 13 זונטאג, יוני

 עמפייער סטעיט אבזערוועטארי 
  

ביז זונטאג,   11 וואקסינירונג פלאץ וועט זיין אין קאלעדזש אוו סטעטען איילענד פון פרייטאג, יוני
וועט אנטיילנעמען אין דעם ׳וועקס ענד סקרעטש׳ פראגראם וואס גיבט לאטערי טיקעטס  - 17 יוני

  מיליאן $5מיט געווינסן ביז 
  

גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז צוויי נייע וואקסינירונג פלעצער וועלן אויפגעשטעלט  
דאס פלאץ ביי דעם עמפייער סטעיט בילדינג אבזערוועטארי,   .11ווערן אין ניו יארק סיטי אויף יוני  

ביז זונטאג,   11 טאג, יוניאויפגעשטעלט אינאיינעם מיט סאמאס קאמיוניטי קעיר, וועט אפערירן פון פריי
מענטשן צו ווערן וואקסינירט וועלן באקומען אומזיסט א טיקעט צו דעם   100, און די ערשטע 13 יוני

אין צוגאב וועט דאס פלאץ ביי דעם קאלעדזש אוו סטעטען איילענד,   עמפייער סטעיט אבזערוועטארי.
ביז דאנערשטאג,  11 פרייטאג, יוני   אויפגעשטעלט אין שותפות מיט נארטוועל העלט, אפערירן פון

ר וועלן מעגליך  די פלעצע .׳וועקס ענד סקרעטש׳ פראגראם  , און וועט אנטיילנעמען אין דעם סטעיט׳ס17 יוני
 פארלענגערט ווערן פון דעם אנגעהויבענעם צייט אפשניט, לויט דער פארלאנג. 

  
"אונזערע המצאה׳דיגע וואקסינירונג פלעצער און אינצענטיוו פראגראמען זענען געווען ערפאלגרייך אין  

אריינברענגען ניו יארקער זיך ארויפשארן די ארבעל, און מיר האלטן אן ווייטער מיט די המצאה׳דיגע  
"א יעדע  געזאגט. האט גאווערנער קאומאו מהלכים מיט די צוויי נייע פלעצער אין ניו יארק סיטי," 

איינשפריץ אין ארעם ברענגט אונז א טריט נענטער צו בייקומען קאוויד, און אויב איר דארפט זיך נאך  
וואקסינירן דערמוטיג איך אייך עס צו טון ווי שנעלער מעגליך כדי מיר זאלן קענען מאכן פארשריטן קעגן  

   דעם ווירוס און עס דערשלאגן איינמאל פאר אלעמאל." 
 

  די טעג און צייטן פון אפעראציע ביי די צוויי פלעצער ווערן אנגעגעבן אונטן:
 

Empire State Building Observatory  
20 West 34th Street  

New York, NY  
 

 am - 11:30 am 7:30 : 11 פרייטאג, יוני
 am - 11:30 am 7:30 : 12 שבת, יוני

  am - 11:30 am 7:30 :13 זונטאג, יוני
  

דער עמפייער סטעיט בילדינגס איקאנישע אבסערוואטאריע וועט האלט אן עקסקלוסיווער "עקסעלסיאר 
, אפן פאר די וואס שטעלן צו  13פאס זונאויפגאנג" פאסירונג פאר וואקסינירטע קאסטומערס אויף יוני 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-vax-scratch-program-providing-lottery-tickets-prizes-5-million


 

 

וועט דער עמפייער   26ביז יוני   10פון יוני   וואקסינאציע מיט עקסעלסיאר פאס. 19-באווייז פון קאוויד
סטעיט בילדינג אנבאטן פאר עקסעלסיאר פאס האלטער און וואקסינירטע קאסטומערס עקסקלוסיווע 

"עקססעלסיאר פייערונג" צוטריט אריינצוגיין אין דער וועלט בארימטע אבזערוועטאריס אן קיין מאסקעס 
  .am 1ביז  pm 11פרייטאג און שבת ביינאכט פון    , ווי אויךam 12ביז  pm 10אויף דאנערשטאג פון  

 
College of Staten Island  

2800 Victory Blvd  
Staten Island, NY  

 
   8pm  -מיטאג  : 11פרייטאג, יוני  

  10am - 4pm : 12שבת, יוני 
  10am - 4pm :13זונטאג, יוני 

   8pm  -מיטאג  :14מאנטאג,, יוני 
   8pm  -מיטאג  :15דינסטאג, יוני 
   8pm -מיטאג  :16מיטוואך, יוני 

  8pm -מיטאג  : 17דאנערשטאג, יוני 
  

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

( New York State Department of Healthדער ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט ) וואקסין.
לונג דאטא אין משך  וואקסין פארטיי 19-פארלאנגט פון וואקסינירונגס פאסיליטיס צו באריכטן אלע קאוויד

שעה; די וואקסין פארטיילונגס דאטא אויפ׳ן דאטא־טאוועל ווערן טעגליך דערפרישט מיט די   24פון  
  נייסטע און לעצטע מעטריקס פון דער סטעיט׳ס וואקסינירונג באמיאונגען.

 
-833ען רופן ניו יארקער וועלכע זענען חושד שווינדלערייען אין דעם וואקסין אויסטיילונגס פראצעס קענ

VAX-SCAM (833-829-7226  בחנם, אדער שיקן אן אימעיל צו דער סטעיט דעּפארטמענט ָאוו העלט )
הַאטלַײן פערסאנאל וועלן אריבערפירן די  STOPVAXFRAUD@health.ny.gov .ביי דעם אדרעס 

אגענטורן צו פארזיכערן אז ניו יארקער ווערן נישט אויסגענוצט מיט   טענות צו די באשטימטע פארשונג
  אומ־יושר בשעת דער סטעיט ארבעט אויף צו וואקסינירן דער גאנצער פאסיגער באפעלקערונג.
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