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גאווערנאר ענדרו מ .קאומאו

גאווערנער קאומאו אנאנסירט אז די קאָ וויד 19-באגרענעצונגען וועלן מערסטנס באזייטיגט ווערן
וויבאלד  70%פון דערוואקסענע ניו יארקער האבן באקומען זייער ערשטע דאזע פון דעם קאוויד19-
וואקסין
סטעיט׳ס קאוויד 19-באגרענעצונגען און ׳ניו יארק פארווערטס׳ אינדוסטריע אנווייזונגען וועלן
באזייטיגט ווערן איבער קאמערציעלע לאקאציעס ,אריינגערעכנט ריטעיל געשעפטן ,עסנווארג
סערוויסעס ,אפיסעס ,דזשימס און פיטנעס צענטערס ,אמיוזמענט און פאמיליע פארוויילונג פלעצער,
האר סאלאנען ,בארבער שאפס ,פערזענליכע אפגעבן סערוויסעס ,צווישן אנדערע.
אומוואקסינירטע מענטשן פאראנטווארטליך אויף ווייטער צו טראגן א מאסקע ,לויט די פעדעראלע
אנווייזונגען פון די סי.די.סי.
גרויס־פארנעם צוזאמטרעף־פלעצער ,סקולס פון פרי־קעי ביז 12טע קלאס ,פובליק טראנזיט,
היימלאז שעלטערס ,תפיסות ,מושבי זקנים ,און געזונטהייט קעיר פלעצער מוזן ווייטער נאכפאלגן
עקזיסטירנדע קאוויד 19-געזונטהייט פראטאקאלן  CDCאנווייזונגען
גאווערנאר ענדרו מ .קאומאו האט היינט געמאלדן אז קאוויד 19-באגרענעצונגען וועלן תיכף באזייטיגט
ווערן וויבאלד  70פראצענט פון ניו יארקער  18און העכער האבן באקומען זייער ערשטע דאזע פון דעם
קאוויד 19-וואקסין .דער סטעיט׳ס געזונטהייט אנווייזונגען און ׳ניו יארק פארווערטס׳ ספעציפישע
אינדוסטריע אנווייזונגען — אריינגערעכנט קאפאציטעט באגרענעצונגען ,סאציאלע אפזונדערונג ,רייניגן
און דיסאינפעקטן ,געזונטהייט סקרינינג ,און קאנטאקט אינפארמאציע אויף נאכשפור צוועקן — זענען
יעצט פרייוויליג פאר ריטעיל געשעפטן ,עסנווארג סערוויסעס ,אפיסעס ,דזשימס און פיטנעס צענטערס,
אמיוזמענט און פאמיליע פארוויילונג פלעצער ,האר סאלאנען ,בארבער שאפס ,פערזענליכע קעיר
סערוויסעס ,און אנדערע קאמערציעלע פלעצער.
אומוואקסינירטע מענטשן זענען ווייטער פאראנטווארטליך אויף ווייטער צו טראגען מאסקעס אין
איינקלאנג מיט אנווייזונגען פון דעם דער פעדעראלע סי.די.סי .אין איינשטימונג מיט דאס איינפירן דא אין
סטעיט פון די לעצטיגע סי.די.סי .אנווייזונגען וועלן מאסקעס נאך אלץ זיין פארלאנגט פאר
אומוואקסינירטע מענטשן .אין צוגאב וועלן דער סטעיט׳ס געזונטהייט אנווייזונגען ווייטער אנהאלטן אין
קראפט פאר גרויס־פארנעמיגע אינעווייניגע צוזאמטרעף־פלעצער ,פרי K-ביז  12סקולס ,פובליק
טראנזיט ,היימלאז שעלטערס ,תפיסות ,מושבי זקינים ,און געזונטהייט באנעמונג פלעצער לויט די
סי.די.סי .אנווייזונגען.
"וואס ניו יארק האט אויפגעטון איז אויסערגעווענליך .נישט נאר וואס מיר האבן דער נידעריגסטע קאוויד
פאזיטיוו ראטע אין די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע ,נאר מיר האבן אויך דערגרייכט  70פראצענט
וואקסינאציע נאך פריער פון דעם סקעדזשול .מיר האבן ערפאלגרייך ארויסגעשטעלט דער געווער וואס
וועט געווינען דעם קריג ,און ניו יארק האט געוויזן דעם וועג פאר׳ן לאנד ",האט גאווערנער קאומאו
געזאגט" .מיר האבן געוויזן דעם וועג מיט נורס סאנדרא לינדסעי ,וועלכע איז געווען דער ערשטער ביי

נארטוועל צו נעמען דעם וואקסין און צו פארזיכערן פאר מענטשן אז עס איז אומשעדליך .מיר האבן
דערנאך אדמיניסטרירט איבער  20מיליאן וואקסינען ,מער פער קאפיטע פון סיי וועלכע גרויסע סטעיט
אין די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע .קאנגראטולאציעס פאר ניו יארקער ווייל זיי זענען די וועלכע
האבן דאס אויפגעטון .מיר טוען עס נישט נאר איבערלעבן — מיר בליען .די סטעיט פארלאנגען וועלכע
האבן זיך באוויזן צו זיין די ריכטיגע און אונז דורכגעפירט דעם פאנדעמיע ווערן יעצט נאכגעלאזט
אנגעהויבן היינט ,אויף צו זיין אין קראפט תיכף".
ווייסן הויז קאוויד 19-אפרוף קאארדינעיטאר דזשפרי ד .זיענטס האט געזאגט" ,אין קאמיוניטיס
לענגאויס ניו יארק איז דער טויטליכער קאראנעווירוס אין צוריקצוג ,א דאנק די סטעיט׳ס פארשריטן אויף
וואקסינירונגען .ניו יארק איז געגאנגען פון זיין איינע פון די שווערסט-געטראפענע סטעיטס אין דעם לאנד
צו איינע פון די וועג-ווייזיגע סטעיטס אין איר אונטערנעמונג צו דערשלאגן דעם ווירוס צוליב א
וואקסינירונג פראגראם וועלכע האט עס געמאכט גרינג און באקוועם פאר ניו יארקער זיך וואקסינירן,
סטעיט און קאמיוניטי אנפירער וועלכע האבן שווער געארבעט אין זייערע לאקאלע ערטער ,און מיליאנען
ניו יארקער וועלכע האבן זיך ארויפגעשארט די ארבעל און זיך געלאזט וואקסינירן".
דער סטעיט׳ס באגרענעצונגען בלייבן אין קראפט פאר גרויס-פארנעמיגע אינעווייניגע צוזאמטרעף־
פלעצער — וועלכע ווערן יעצט דעפינירט אלס אינעווייניגע זאלן וועלכע קענען האלטן איבער 5,000
אנטיילנעמער .אין איינקלאנג מיט דער סטעיט׳ס איינפירן די סי.די.סי .אנווייזונגען ,א וואקסינאציע באווייז
קען געניצט ווערן אויף צו עלימינירן סאציעלע דערווייטערונג און אראפנעמען מאסקעס פאר פולשטענדיג
וואקסינירטע מענטשן .אומוואקסינירטע אדער מענטשן מיט אומבאקאנטע וואקסינאציע סטאטוס איבער
פיר יאר אלט מוזן ווייטער פרעזענטירן א באווייז פון א לעצטיגע נעגאטיווע רעזולטאט פון א קאוויד19-
טעסט און טראגן מאסקעס אין דעם ארט .סאציעלע דערווייטערונג קען אבער דאך רעדוצירט אדער
עלימינירט ווערן צווישן אזעלכע גע׳טעסט׳עטע אנטיילנעמער ,ערלויבנדיג די ערטער צו גרייכן 100
פראצענט קאפאציטעט אין אלע אפטיילל.
אנגעהויבן היינט האבן שוין איבער  70פראצענט דערוואקסענע ניו יארקער באקומען ווייניגסטנס דער
ערשטער דאזע פון דעם קאוויד 19-וואקסין און דער ראטע פון נייע קאוויד 19-פעלער איז שארף געפאלן
צו די נידעריגסטע שטאפלען אין דעם לאנד .מיט די פארשריטן אין ניו יארק און דער רעדוצירטע געפאר
פון קאוויד 19-אין דער קאמיוניטי טוט דער סטעיט אוועקנעמען קאוויד 19-באגרענעצונגען ,אויף צו זיין
אין קראפט תיכף ,אויסער דער מאסקע פארלאנג פאר אומוואקסינירטע מענטשן און אין געוויסע פלעצער
(ווי צ.ב.ש .גרויס-פארנעמיגע אינעווייניגע צוזאמטרעף-פלעצער ,פרי K-ביז קלאס  12סקולס ,פובליק
טראנזיט ,היימלאז שיץ-ערטער ,תפיסות ,מושבי זקינים ,און געזונטהייט אפגעבן לאקאציעס לויט די
סי.די.סי .אנווייזונגען ).כאטש ׳ניו יארק פארווערטס׳ אינדוסטריע צוריק עפענען אנווייזונגען זענען מער
נישט פארלאנגט פאר רוב אינדוסטריעס ,וועלן די דאקומענטן געהאטן ווערן אין ארכיוו און וועלן זיין
צוגעשטעלט פאר פובליק רעפערענס.
מיט דאס אפטון פון דעם סטעיט׳ס מינימום סטאנדארטן פאר צוריק אויפעפענען זענען ביזנעסער פריי
אויסצווועלן צו הייבן אלע אדער א טייל פון די באגרענעצונגען ,אנהאלטן די סטעיט׳ס ארכיווטע
אנווייזונגען ,אדער איינפירן אנדערע געזונטהייט מאסנאמען פאר זייער ארבעטער און קליענטן .ביזנעסער
זענען אויך אויטאריזירט צו פארלאננען מאסקעס און זעקס פיס סאציאלע אפזונדערונג פאר זייערע
ארבעטער און קליענטן אינעווייניג אין זייערע ביזנעס פלעצער ,אומאפגעזען די וואקסינאציע סטאטוס .סיי
וואספארא פארלאנגען ביזנעסער וועלן מאכן בנוגע מאסקעס מוזן נאכפאלגן די אנגעוואנדענע פעדעראלע
און סטעיט געזעצן און רעגולאציעס ,ווי צ.ב.ש .דער ׳אמעריקאנע מיט דיסאביליטיס אקט׳.
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