
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/14/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו מעלדט אז זעקס פובליק טראנספארטאציע קאמפאניס אין אייבערשטַאט ניו 
 יארק צו אנבאטן אומזיסטע זיבן טאגיגע פובליק טראנספארטאציע פאס פאר וואקסינירטע מענטשן 

  
ע אין באטייליגט  14ביז יולי  15יעדער וואס קען צושטעלן באווייז פון ווערן וואקסינירט פון יוני 

טאגיגע פובליק -טראנספארטאציע אויסלייז צענטערס וועט באקומען אומבאגרענעצטע זיבן
 טראנספארטאציע פאס 

  
וואקסין, געבויעט   19-אינצענטיוו פראגראם שטרייכט אונטער דאס וויכטיגקייט פון באקומען קאוויד 

  נירטאויף פארשידענע אינצענטיווען צו מוטיגן מער ניו יארקער צו ווערן וואקסי
  

פובליק   גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז די סטעיט איז זיך משתתף מיט זעקס
טראנספארטאציע קאמפאניס אין אייבערשטַאט ניו יארק צו אינצענטיווירן מער ניו יארקער צו ווערן  

ון דרום רייע  די זעקס קאמפאניס דעקן דעם קאפיטאל, פינגער לעיקס, צענטראל ניו יארק, א וואקסינירט.
יעדער וואס באקומט די ערשטע דאזע פון פייזער אדער מאדערנא אדער די איינצעלע דאזע פון   ראיאנען.

אדער   14און יולי  15דשאנסון און דזשאנסון וואקסין ביי א פראוויידער אין ניו יארק צווישן יוני  
ספארטאציע אויסלייז צענטער נישט פרעזענטירט באווייז פון ווערן וואקסינירט אין א באטייליגטע טראנ

 וועט באקומען א זיבן טאגיגע אומבאגרעניצטע פובליק טראנספארטאציע פאס פאר 14שפעטער פון יולי 
  באטייליגטע פראוויידערס טראנזיט נעץ.

  
''אונזער אינצענטיוו פראגראמען האבן סימולירט מער ניו יארקער ארויפצושארן זייער ארבל און האט 

צום ראנד פון אריבערגיין דער קריטישער שוועל פון אונדזערע וואקסינאציע   פן אונדז צו צוברענגעןגעהאל
''דער וואקסין איז נאך אלץ אונדזער  האט גאווערנער קאומאו געזאגט.צאל איבער דער סטעיט.''  

, וועט  14יולי  בעסטער ווַאפן קעגן דעם ווירוס, און אויב איר באקומט אייער ערשטע איינשפריץ בעפאר 
איר קוואליפיצירן פאר זיבן טאג פון פרייע טראנספארטאציע אין איינע פון זעקס גאר גרויסע פובליק  

  טראנספארטאציע נעצן אין אייבערשטַאט ניו יארק.''
 

  די קאמפאניס וואס נעמען אנטייל זענען:

  קאפיטאל דיסטריקט טראנספארטאציע אויטאריטעט •
  נזיטגרעיטער גלען פאלס טרא •
  דזשענעסי ראיאנעל טראנספארטאציע אויטאריטעט-ראטשעסטער •
  צענטראל ניו יארק ראיאנעל טראנספארטאציע אויטאריטעט •
  טאמפקינס קאנסאלידירטע ראיאן טראנזיט •
  ברום קאונטי טראנזיט •

  
מיליאן   46די זעקס פובליק טראנספארטאציע סיסטעמס אנטייל נעמער האבן צוגעשטעלט צוזאמען 

   .2019יזעס אין רי
  

( איז צו  COVID-19 Vaccine Tracker Dashboard) קאוויד וואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל דער



 

 

  19-באקומען פאר יעדע ניו יארקער אויף צו בלייבן אינפארמירט וועגן די אויסטיילונג פון דעם קאוויד
( New York State Department of Healthדער ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט ) וואקסין.

קסין פארטיילונג דאטא אין משך  ווא 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.
  

ס פראצעס קענען יעצט רופן  ניו יארקער וועלכע זענען חושד שווינדלערייען אין דעם וואקסין אויסטיילונג
833-VAX-SCAM (833-829-7226  בחנם, אדער שיקן אן אימעיל צו דער סטעיט דעּפארטמענט ָאוו )

הַאטלַײן פערסאנאל וועלן אריבערפירן   .STOPVAXFRAUD@health.ny.govהעלט ביי דעם אדרעס 
אגענטורן צו פארזיכערן אז ניו יארקער ווערן נישט אויסגענוצט מיט   טענות צו די באשטימטע פארשונגדי 

  אומ־יושר בשעת דער סטעיט ארבעט אויף צו וואקסינירן דער גאנצער פאסיגער באפעלקערונג.
###  
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