
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/18/2021 פאר באלדיגע פארעפענטליכונג:

 
 

  גאווערנאר קאומאו מעלדט אז מאסן ווַאקסינאציע פלעצער וועלן אנהויבן צו נאכלאזן
  

סטעיט וועט זיך ווייטער קאנצעטרירן אויף קאמיוניטיס מיט נידעריגע צאלן פון מענטשן וועלכע  
 קומען ווַאקיסינירט ווערן 

  
פון ערוואקסענע ניו יארקער שוין האבנדיג באקומען די ערשטע    70%נאך ריזיגע עררייכונג מיט 

י רעסארסן צו קאמיוניטיס וואו  ווַאקסין, וועט די סטעיט אריבערפירן ד 19-דאזע פון א קָאוויד 
  ווַאקסינאציע נומערן זענען אונטער סטעיט דורכשניט

  
גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז אזוי ווי די פארשריט אין די סטעיט מיט  

  19- ווַאקסינאציעס און די עררייכונגען וועלכע האבן ערמעגליכט די סטעיט צו אויפהייבן קָאוויד
יט אנהויבן  באגרעניצונגען, וועלן טייל מאסן ווַאקסינאציע פלעצער וועלכע ווערן אנגעפירט דורך די סטע

דורכאויס די   נאכלאזן און אנהויבן זיך קאנצעטרירן אויף א לאקאלע פארנעם פאר ווַאקסינאציעס.
קומענדיגע וואכן און חדשים וועלן עטליכע פלעצער נאכלאזן לויט די פארלאנג, נאענטקייט צו אנדערע  

יבערגאנג שפיגלט אפ די  די אר ווַאקסינאציע פלעצער און אנדערע לאקאלע קאנצעטרירטע באמיאונגען.
סטעיט'ס פלאן צו קאנצעטרירן אירע רעסארסן אויף פלעצער וואו די ציפערן לויט די זיּפ קָאוד ווייזן אז די  

  צאל פון מענטשן וועלכע קומען ווַאקסינירט ווערן איז נידעריגער פון די סטעיט'ס דורכשניט.
 

אבן אויסגעגעבן די גרעסטע צאל פון ווַאקסינאציעס "אונזער נעטווָארק פון מאסן ווַאקסינאציע פלעצער ה
אין א קורצע צייט אפשניט, און א דאנק צו זייער הצלחה האבן מיר דערגרייכט די נומער וואס מיר האבן  

האט גאווערנאר קאומאו  געדארפט דערגרייכן צו קענען צוריקגיין צו די נארמאלע לעבן", 
"אונזער סטעיט'ס פארשריט איז געווען מערקווירדיג, אבער מיר דארפן נאך גיבן מער   געזאגט.

 איינשפריצן אין מענטשן'ס ארעמעס, בפרט אין פלעצער וואס זענען הונטערשטעליג מיט ווַאקסינאציעס.
זיך   מיר דארפן גיין דארט וואו די פארלאנג איז די גרעסטע, און פילע פון אונזערע מאסן פלעצער וועלן

צוביסלעך פארשטייטערן כדי מיט זאלן קענען נוצן אונזערע רעסארסן צו ציהלן אזעלכע קאמיוניטיס וואו  
  די ווַאקסינאציע ראטע איז נאכאלץ נידעריג." 

 
, וועט זיך אנהויבן די ערשטע שטאפל פון נאכלאזונג מיט דעם וואס די  21אנגעהויבן פון מאנטאג, יוני 

  צער אין קארנינג, ווָאנאנטא, ּפאטסדאם און יארק קאלעדזש וועלן זיך פארמאכן.מאסן ווַאקסינאציע פלע
  

פריער דעם חודש האט דער גאווערנאר געמאלדן איבער א סעריע פון "ּפַאּפ־ָאּפ" צייטווייליגע  
עווארן,  ווַאקסינאציע פלעצער וועלכע וועלן זיך עפענען אין פלעצער וואו ווייניג מענטשן זענען ווַאקסינירט ג

בויענדיג אויף די סטעיט'ס איבערגעגעבנקייט צו מאכן די ווַאקסינען צוגענגליך אין אלע קאמיוניטיס אין די  
ניו יארק סטעיט טוט פארברייטערן די פראגראם, און זי וועט עפענען נאך   לענג און ברייט פון די סטעיט.

  פלעצער אין די קומענדיגע וואכן.
 

וועבזייטל צו מאכן   בין איך בארעכטיגטטיגט צו ממשיך זיין צו אויסנוצן די ניו יארקער ווערן ערמו
אּפוינטמענטס און צו זעהן אויב עס זענען דא ווַאקסינען אוועילעבעל ביי מאסן ווַאקסינאציע פלעצער  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank


 

 

אלע אפענע פלעצער שטעלן ווייטער צו ווַאקסינאציעס אויפן ארט אן    נגעפירט דורך די סטעיט. א
  אּפוינטמענטס פאר אלע בארעכטיגטע מענטשן.

  
ווערט פארעפענטליכט צו לאזן וויסן פאר ניו יארקער איבער   קאוויד וואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל דער

דער   ווַאקסין און עס רעכנט אריין ווַאקיסנאציע ציפערן לויט די זיּפ קָאוד.  19-די אויסטיילונג פון די קָאוויד 
( פאדערט אלע New York State Department of Healthניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט )

שעה; די ווַאקסין   24ווַאקסין אויסטיילונג ציפערן ביז  19-ווַאקסינאציע פלעצער צו באריכטן אלע קָאוויד
אויסטיילונג ציפערן אויף די ציפערן טאוועל ווערן דערפרישט טעגליך צו ווייזן די לעצטע ציפערן פון די  

  .סטעיט'ס ווַאקסינאציע אונטערנעמונגען
 

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

הַאטליין איינגעשטעלטע וועלן אריבערפירן די טענות  OPVAXFRAUD@health.ny.govST .העלט ביי 
צו די פאסיגע פארשונג אגענטורן צו פארזיכערן אז ניו יארקער ווערן נישט אויסגענארט אין די צייט ווען די  

  סטעיט ארבעט צו ווַאקסינירן די גאנצע בארעכטיגטע באפעלקערונג.
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