אויף תיכף ארויסצוגעבן6/15/2021 :

גאווערנאר ענדרו מ .קאומאו

גאווערנער קאומאו אנאנסירט סטעיט מערקפונקטן וועלן אויפגעלאכטן ווערן אין בלוי און גאלד און
פייערווערק פארשטעלונגען איבער דעם סטעיט אין אנערקענונג פון גרייכן  70%איינציג-דאזע
וואקסינירונג
 13סטעיט מערקפונקטן וועלן אויפגעלאכטן ווערן אין בלוי און גאלד
פייערווערק פארשטעלונגען וועלן זיך אנהייבן  9:15ביינאכט לענגאויס דעם סטעיט אין פייערונג פון
גרייכן א קאוויד 19-מיילשטיין
גאווערנאר ענדרו מ .קאומאו האט היינט געמאלדן אז מערקפונקטן איבער דעם סטעיט וועלן
אויפגעלאכטן ווערן אין בלוי און גאלד אויף יוני  15אין פייערונג פון דערגרייכן  70פראצענט פון
דערוואקסענע ניו יארקער באקומען זייער ערשטע דאזע פון דעם קאוויד 19-וואקסין .אין צוגאב צו די
באלייכטונגען וועלן די פייערווערק פארגעשטעלט ווערן אין צען פלעצער איבער דעם סטעיט אנגעהויבן
.9:15pm
" 472טעג צוריק איז אוממעגליך געווען זיך פארצושטעלן אז  70פראצענט פון דערוואקסענע ניו יארקער
וועלן האבן באקומען זייער ערשטע קאוויד וואקסינירונג ביי דעם פונקט .וואס האט זיך אמאל געשפירט
יארן ווייט האט מען אויפגעטון אין ווייניגער ווי א יאר ",האט גאווערנער קאומאו געזאגט" .אין דער צייט
וואס מיר פייערן דאס אויפהייבן פון באגרענעצונגען און קערן זיך אום צו א ניי-פארגעשטעלטער
נארמאלקייט צושטאנד ,דארפן מיר אויך זיך אריינטראכטן אין די שווערע ארבעט פון ניו יארק סטעיט׳ס
׳עססענשעל וואורקערס׳ און מיר געדענקען די וועלכע מיר האבן פארלוירן .ניו יארקער זענען אלס געווען
פעסט ,אבער דער לעצטער יאר האבן זיי געוויזן אויף ווי ווייט ניו יארקער זענען טאקע פעסט.
קאגראטולאציעס ,ניו יארקער ,אויף אלץ וואס אייער שווערע ארבעט האט דערגרייכט".
די פאלגענדע מערקפונקטן וועלן אויפגעלאכטן ווערן אין בלוי און גאלד היינט ביינאכט ,יוני  ,15אין
פערעהרונג פאר׳ן דערגרייכן דעם קאוויד מיילשטיין:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עמפייער סטעיט בילדינג ()Empire State Building
וואָ ן ווארלד טרעיד סענטער ()One World Trade Center
גאווערנער מעריאו מ .קאומאו ברידזש ()Governor Mario M. Cuomo Bridge
קאסצייושקא ברידזש ()Kosciuszko Bridge
ה .קארל מעקאל  SUNYבילדינג ()H. Carl McCall SUNY Building
סטעיט עדזשוקעישען בילדינג ()State Education Building
אלפרעד ע .סמיט סטעיט אפיס בילדינג ()Alfred E. Smith State Office Building
סטעיט פעירגראַ ונדס ( - )State Fairgroundsהויפט איינגאנגס טויער און עקספא
צענטער
נייעגערע פאָ ללס ()Niagara Falls

Franklin D. Roosevelt Mid-( הודסאן בריק- רוזוועלט מיטל.דער ׳פרענקלין ד
)Hudson Bridge
Grand Central Terminal - (  פערשינג סקווער ווייעדוקט- גרענד סענטרעל טערמינעל
)Pershing Square Viaduct
Albany International Airport ( אלבאני אינטערנעשינעל עירפארט אויטאריטי
)Authority
East End Gateway at (  איסט ענד געיטוועי ביי ּפען סטעישען- MTA, LIRRR
Penn Station)

•
•
•
•

9:15pm פייערווערק וועלן פארגעשטעלט ווערן אין די פאלגענדע ערטער איבער דעם סטעיט אנגעהויבן
:15  יוני,הייט באנאכט
Albany
Empire State Plaza
Albany, NY 12228
Binghamton
Binghamton University M Lot
4400 Vestal Parkway E
Vestal, NY 13850
Jones Beach
Jones Beach State Park
1 Ocean Parkway
Wantagh, NY 11793
Lake Placid
Lake Placid Club
Lake Placid, NY 12946
New York City
New York Harbor
Niagara Falls
Niagara Falls State Park
Goat Island Road
14303Niagara Falls, NY
Nyack
Memorial Park
4 Depew Ave.
Nyack, NY 10960
Rochester
Rochester Dome Arena
2695 E. Henrietta Rd
Henrietta, NY 14467

Syracuse
NYS Fairgrounds
581 State Fair Blvd
Syracuse NY 13209
Utica
Downtown Utica
100 Whitesboro Street
Utica, NY 13502
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