
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/18/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

אפ צייטווייליגע וואקסינירונג פלעצער ביי ׳ערלי -גאווערנער קאומאו אנאנסירט ניין נייע פאפ
  וואוטינג׳ לאקאציעס

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

  דורכשניטליכער ראטע אין דעם סטעיט
  דאטע טאוועל וואקסינאציע דאטע לויט דעם זיּפ קָאוד קען מען יעצט זען אויף דעם

  
אלע וואקסינירונג פלעצער זענען יעצט אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער ווַאקסינירט צו ווערן  

  לויט׳ן סדר פון אנקומען.
  

אפ׳ וואקסינירונג  - גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז ניין נייע צייטווייליגע ׳פאפ
פלעצער וועלן זיך עפענען נעבן ׳ערלי וואוטינג׳ פלעצער, קאנצענטרירנדיג אויף געגנטער וואו די זיּפ קָאוד  

די   ניטליכע צאל איבער׳ן סטעיט.דאטע גיבט אן אז דער וואקסינאציע ראטע איז נידעריגער ווי דער דורכש
פלעצער זענען ערמעגליכט דורך דאס צוזאמענארבעטן פון לאקאלע רעגירונגען און מעדיצינישע  

מיטארבעטער און זענען געצילט אויף צו מאכן דעם וואקסין ווי גרינגער און באקוועמער צו באקומען אין די  
  עס דאס מערסטע. געגנטער וואס דארפן

 
"מיר קאנצענטרירן זיך ווייטער אויף צו מאכן דעם וואקסין גרינג צו באקומען אין יעדע קאמיוניטי, און מיר  

"מיר  האט גאווערנער קאומאו געזאגט. וועלן גיין וואו אימער ניו יארקער גייען כדי אנצוקומען צו זיי," 
אפ׳  -עדן איינעם, און די נייע ׳פאפווייסן אז געוויסע פלעצער זענען אונטערשטעליג אויף וואקסינירן י

פלעצער ביי ׳ערלי וואוטינג׳ פלעצער וועלן ערמעגליכן פאר ניו יארקער צו ערפילן צוויי ציווילע פליכטן אויף  
   וואוט׳ען און זיך ארויפדרייען די ארבעל."  --איינמאל 

 
ם וואקסין צו קאמיוניטיס  דער היינטיגער אנאנס בויט אויף ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו ברענגען דע

  250האבן איבער   15זינט יאנואר  אפ׳ וואקסינירונג פלעצער.-איבער דעם סטעיט דורך צייטווייליגע ׳פאפ
ערשטע דאזעס פון   90,000אפ׳ וואקסינירונגס פונקטן אויסגעטיילט מער ווי  - קאמיוניטי־באזירטע ׳פאפ

  וואקסין. 19- דעם קאוויד
 

  עדע פון די פלעצער ווערט געגעבן אונטן:טעג פון אפעראציע פאר י
 

NEW YORK CITY  
Columbia University Irving Medical Center Russ Berrie Medical Science Pavilion  

1150 St. Nicholas Avenue,  
New York, NY  

  19 שבת, יוני אפן:
 

SUNY Downstate Medical Center  

450 Clarkson Avenue  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

Brooklyn, NY  

   19שבת, יוני  אפן
  

Claremont Neighborhood Center  
489 East 169th Street  

Bronx, NY  
   19שבת, יוני   אפן:

  
Rochdale Village Community Center  

169-65 137th Avenue  
Queens, NY  

   19שבת, יוני   אפן:
  

Gerard Carter Center  
230 Broad Street  
Staten Island, NY  

  19 שבת, יוני אפן:
 

LONG ISLAND  

Huntington Public Library (Station Branch)  

1335 New York Avenue  

Huntington Station, NY  

  19 שבת, יוני אפן:
 

CAPITAL REGION  

Karen B. Johnson Library  

99 Clinton Street  

Schenectady, NY  

  20 זונטאג, יוני אפן:
 

FINGER LAKES  

Edgerton Recreational Center  

41 Backus Street  

Rochester, NY  

  20 זונטאג, יוני אפן:
 

WESTERN NEW YORK  

Broadway Market  

999 Broadway, Buffalo NY  

  18 פרייטאג, יוני אפן:
 

( איז צו  Vaccine Tracker Dashboard-COVID 19) קאוויד וואקסין נאכשפירער דאטע־טאוועל דער
  19-רקער אויף צו בלייבן אינפארמירט וועגן די אויסטיילונג פון דעם קאווידבאקומען פאר יעדע ניו יא

( New York State Department of Healthדער ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט ) וואקסין.
  24וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אין  19-פארלאנגט פון וואקסינירונגס פלעצער צו באריכטן אלע קאוויד

די וואקסין אויסטיילונג דעטאלן אויפ׳ן דאטע־טאוועל ווערן טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע און   שעה;
  לעצטע אינפארמאציע פון דער סטעיט׳ס וואקסינירונג אקטיוויטעטן.

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank


 

 

 
-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 די טענות צו  STOPVAXFRAUD@health.ny.gov . אויף

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.

###  
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