
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/17/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

נייע צייטווייליגע וואקסינירונג פלעצער צו סערווירן געגנטער מיט   12גאווערנער קאומאו אנאנסירט 
  נידעריגע וואקסינאציע ראטעס

  
פלעצער וועלן צילן קאמיוניטיס ווי וואקסינאציע ראטעס זענען באדייטנד נידעריגער פון דער  

  דורכשניטליכער ראטע אין דעם סטעיט
  

  דאטע טאוועל  זיפ קאוד וואקסינאציע דאטע לויט דעם זיּפ קָאוד קען מען יעצט זען אויף דעם
  

  אלע וואקסינירונגס פונקטן זענען אפן פאר אריינגייער אויף א "פירסט קָאם, פירסט סערווד" באזיס
  

נייע צייטווייליגע וואקסינירונג פלעצער וועלן זיך   12גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז 
אטעס זענען באדייטנד נידעריגער פון  עפענען אין געגנטער ווי זיּפ קָאוד דאטע ווייזט אז די וואקסינאציע ר

  דער דורכשניטליכער ראטע אין דעם סטעיט.
  

"א דאנק אונזער מערקווירדיגע פארשריטן קעגן דעם קאוויד ווירוס האבן מיר געקענט הייבן אלע  
צוימונגען און זיך אומקערן דאס לעבן צו דאס וואס עס איז געווען פון פריער, אבער אונזער ארבעט איז 

גאווערנער קאומאו  האט נאכנישט פערטיג, ווייל מיר דארפן נאך מער ניו יארקער זאלן זיך וואקסינירן," 
"מיר נעמען זיך יעצט צו דעם מיט א פעסטקייט, צילנדיג אויף די זיּפ קָאודס ווי די וואקסינאציע   געזאגט.

ראטע איז נאך אלץ נידעריג, און די צייטווייליגע וואקסינירונגס פונקטן זענען א באווייז אויף אונזער 
ואקסין קומט אן און איז צוטריטליך פאר יעדע  אנגייענדע אנטשלאסנקייט זיכער צו מאכן אז דער ו

  קאמיוניטי." 
  

דער היינטיגער אנאנס בויט אויף ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו ברענגען דעם וואקסין צו קאמיוניטיס  
  250האבן איבער  15זינט יאנואר  אפ וואקסינירונג פלעצער.-איבער דעם סטעיט דורך צייטווייליגע פאפ

ערשטע דאזעס פון דעם   90,000ע וואקסינירונגס פונקטן אויסגעטיילט מער ווי קאמיוניטי־באזירט
  וואקסין.  19קאוויד־

  
  טעג פון אפעראציע פאר יעדע פון די פלעצער ווערט געגעבן אונטן:

  
NEW YORK CITY  

Mt. Ararat Baptist Church  
425 Howard Avenue  

Brooklyn, NY  
  18 פרייטאג, יוני אפן

   
Williamsburg Hatzalah Garage  

320 Penn Street  
Brooklyn, NY  
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  17 דאנערשטאג, יוני אפן
  

Fordham Bedford Housing West Farms  
999 East Tremont Avenue  

Bronx, NY  
  18 ביז פרייטאג, יוני  17 דאנערשטאג, יוני אפן

  
LONG ISLAND  

Northwell Health  
1 Marcus Avenue  

New Hyde Park, NY  
  18 פרייטאג, יוני אפן

  
CAPITAL REGION  

Fort Ann Fire Department  
11289 NY-149  

Fort Ann, NY  
  17 דאנערשטאג, יוני אפן

  
FINGER LAKES  

Monroe County Mobile Vaccine Unit  
This site is mobile and will move to different parts of Monroe County  

  17 דאנערשטאג, יוני אפן
  

CENTRAL NEW YORK  
Town of Richland Fire Department  

30 Phillips Street  
Richland, NY  

  19 שבת, יוני אפן
  

Victory Fire Department  
12009 NY-38  

Cato, NY  
  17 דאנערשטאג, יוני אפן

  
MOHAWK VALLEY  

Beekman 1802 Mercantile  
187 Main Street  

Sharon Springs, NY  
  19 שבת, יוני אפן

  
NORTH COUNTRY  

LaFargeville Central Schools  
20414 Sunrise Avenue  

La Fargeville, NY  
  18 פרייטאג, יוני אפן



 

 

 

WESTERN NEW YORK  
Broadway Market  

999 Broadway  
Buffalo, NY  

  17 דאנערשטאג, יוני אפן
  

Cuba Memorial Hospital  
140 West Main Street  

Cuba, NY  
  18 פרייטאג, יוני אפן

  
( איז צו  Vaccine Tracker Dashboard-COVID 19) 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.

  24ן אויסטיילונג דעטאלן אין וואקסי 19-פארלאנגט פון וואקסינירונגס פלעצער צו באריכטן אלע קאוויד
שעה; די וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אויפ׳ן דאטע־טאוועל ווערן טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע און  

  לעצטע אינפארמאציע פון דער סטעיט׳ס וואקסינירונג אקטיוויטעטן.
  

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

הַאטלַײן שטאב מיטגלידער וועלן אריבערפירן  D@health.ny.govSTOPVAXFRAU .ביי דעם אדרעס 
די טענות צו די באשטימטע פארשונג אגענטורן צו פארזיכערן אז ניו יארקער ווערן נישט אויסגענוצט מיט  

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

###  

 
 www.governor.ny.govמען באקומען ביי   נאך נייעס קען

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאמער | 
 

 סובסקרייבן -אויס

 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=55d60e88-0a4d37ba-55d4f7bd-000babd905ee-dce3ca01381bebf5&q=1&e=0ca2f60c-bee8-4cde-beff-831fec2bf16c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESA3C9E2CBDD1DDC24852586F70064015800000000000000000000000000000000

