
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/1/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו ערלויבן פארק רעינדזשערס צו אדמיניסטרירן  
 פענס צו באהאנדלען אלערגישע רעאקציעס  -עפי

   
( אויטאריזירט פאר וואלד רעינדזשערס, פארק רעינדזשערס און S.4375/A .4652לעגיסלאציע )

צו פארמאגן און אדמיניסטרירן עפינעפרין דורך  ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען פאליציי אפיצירן  
 אינדזשעקטאר מיטל  - אן אויטא

   
לעגיסלאציע אונטערגעשריבן אין דער צייט וואס ניו יארק סטעיט פארקס זעען רעקארד באזוכענישן 

   2020אין 
   

( צו אויטאריזירן  S.4375/A.4652גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע )
וואלד רעינדזשערס, פארק רעינדזשערס און ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען פאליציי אפיצירן צו  

עפינעפרין ווערט אפט באניצט צו באהאנדלען ערנסטע אלערגישע  פענס.-פארמאגן און אדמיניסטרירן עפי
גיעס אדער שאק פון זיך איבערשטרענגען  רעאקציעס, ווי צ.ב.ש. בין שטעכעס, אינסעקט ביסן, עסן אלער

 פון עקסערסייז.  
   

״מער ניו יארקער ווי סיי ווען ניצן אויס די נאטורליכע הערליכקייט וואס אונזער סטעיט טוט אנבאטן, אבער  
עס איז וויכטיג זיך צו האלטן סעיף, איבערהויפט אויב איר זענט אומשטאנד ערנסט געטראפן צו ווערן פון  

שכל׳דיגע לעגיסלאציע ערלויבט  -״די פשוט .האט גאווערנער קאומאו געזאגטרעאקציעס,״  אלערגישע
פאר א ברייטערע ריי פראפעסיאנעלן אין אונזער סטעיט פארקס און אנדערע נאטורליכע ערטער צו ניצן  

רלויבן  פענס און צו האלטן ניו יארקער פארזיכערט בשעת זיי פארוויילן אין דער נאטור. דאס וועט ע-עפי
ארומפארער זיך צו דערשפירן מער פארזיכערט ווען זיי נאוויגירן ניו  -פאר הייקערס, בייקערס, און נאטור

 יארק׳ס שלווה׳דיגע נאטורליכע ערטער.״  
  

  50דראענדע אלערגישע רעאקציע, טרעפט זיך אין אומגעפער איינס פון -אנאפילאקסיס, א לעבנס
ער אין ניו יארק סטעיט געפונען זיך ווייט פון מעדיצינישע אמעריקאנער. פילע פארקס און וועלד

איינריכטונגען, און די דאזיגע לעגיסלאציע ערלויבט פאר פראפעסיאנעלן אין סטעיט פארקס און וועלדער  
 פענס פאר מענטשן וואס ווערן געטראפן פון אלערגישע רעאקציעס. -צו אדמיניסטרירן עפי

   
וואך און דער זומער סעזאן איז  -״׳אינדעפענדענס דעי׳ סוף געזאגט,סענאטאר דזשים טעדיסקא האט 

אט אן, און נאך דער איבערוועגנדער איינזאמקייט וואס ניו יארקער האבן דורכגעלעבט אין  -קומט אט
פארלויף פון דער פאנדעמיע לעכצן זיי אויף ארויסצוגיין און באזוכען אונזערע קעמפגראונדס און סטעיט  

פארוויילן. הייקערס, קעמפערס, שווימערס, הונטערס, און פיקניקערס קומען ארויס אין   פארק אויף צו
פולן קראפט. ליידער וועלן זיך טרעפן ביסן און אלערגישע רעאקציעס. דערפאר איז נייטיג פאר אונזערע  

צו  פארק רעינדזשערס, וואלד רעינדזשערס און ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען פאליציי אפיצירן 
פענס ווען זיי רופן זיך אפ צו אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע.  - רעטענדיגע עפי-קענען דורכפירן לעבנס

שכל׳דיגע, בייפארטיזען נייע  -איך וויל דאנקען גאווערנער קאומאו פאר׳ן אונטערשרייבן פון דעם פשוט
  700יארק סטעיט׳ס  געזעץ וואס איך בין שטאלץ צו האבן ספאנסירט, וואס וועט פארזיכערן אז ניו



פארק רעינדזשערס, וואלד רעינדזשערס און ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען פאליציי אפיצירן וועלן  
פענס ווען זיי זענען אויף פאטראל, כדי צו קענען  - האבן די מעגליכקייט, אויב זיי ערוועלן, צו טראגן עפי

 ראטעווען לעבנס.״  
   

״זומער איז שוין דא, און עס איז  בארבארע האט געזאגט,אסעמבלי מיטגליד אנדזשעלא סענטע
א געוואלדיגער גוטער צייט אויסצוניצן אלע וואונדערליכע פארקס און טרעילס וואס אונזער סטעיט 

טוט אנבאטן. כאטש די גרויסע דרויסנדיגע שטחים טוען אנבאטן אן א שיעור געלעגנהייטן פאר  
וויכטיג זיך צו האלטן סעיף. אן אומגערישטע אלערגישע  עקספלארירן און אוואנטורעס איז אבער

רעאקציע צו עסנווארג, אינסעקט ביסן און שטעכעס קענען געשעען צו סיי וועמען און מענטשן וואס  
רעטענדע אינטערווענץ. דורך  -זענען אינדרויסן אויפ׳ן טרעיל קענען זיך מעגליך נייטיגן אין לעבנס

ראנמענטאלע פראפעסיאנעלן זענען אויטאריזירט צו טראגן און ניצן  פארזיכערן אז אונזערע ענוויי
   פענס וועט ראטעווען לעבנס.״-עפי

   
  ### 

  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

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

 זיך ארויסשרייבן 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1908cd8-be0bb599-e19275ed-000babda0106-87f2123e778a328e&q=1&e=89f880ff-4294-41a1-96d4-d3ef2d4fdb4c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDD00C697FC529E27852586F2006F291A00000000000000000000000000000000
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1908cd8-be0bb599-e19275ed-000babda0106-87f2123e778a328e&q=1&e=89f880ff-4294-41a1-96d4-d3ef2d4fdb4c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDD00C697FC529E27852586F2006F291A00000000000000000000000000000000

