
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/12/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט פיר מאסן וואקסינירונג פלעצער ווערן שליסן אפעראציעס אלס טייל 
 פון אנגייענדע רעדוקציעס 

   
פלעצער ביי דעם קאנפערענץ און פארקומעניש צענטער ניאגארא פָאללס, פלאטסבורג 

ס ביעטש זענען  יוטיקע, און דזשאונ -פאליטעכניק אינסטיטוט  SUNYאינטערנעשענעל עירפארט, 
  19סקעדזשיולד צו שליסן אפעראציעס יולי 

   
  14ארט ביי דעם ניו יארק סטעיט פעירגראונדס וועט זיך אוועקציען אנגעהויבן מיטוואך יולי 

   
סטעיט וועט ווייטער זיך קאנצענטרירן אויף קאמיוניטיס מיט נידעריגע וואקסינאציע ראטעס,  
 צוזאמענארבעטן מיט לאקאלע העלט דעפארטמענטס, פראוויידערס, און קאמיוניטי פירער 

   
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז פיר מאסן וואקסינירונג פלעצער וועלן שליסן 

וועלכע וועט ערמעגליכן פאר דעם סטעיט זיך צו   רעדוקציע ציעס אלס טייל פון די אנגייענדע אפערא
קאנצענטרירן אויף לאקאלע וואקסינאציע באמיאונגען. אלס טייל פון דער רעדוקציע וועלכע האט  

  19-אלגט דאס דערגרייכן די מערקפונקטן וואס האבן ערמעגליכט פאר דעם סטעיט צו הייבן קאווידנאכגעפ
(COVID-19)   ,צוימונגען, די ערטער ביי דעם קאנפערענץ און פארקומעניש צענטער ניאגארא פָאללס

עטש יוטיקע, און דזשאונס בי -פאליטעכניק אינסטיטוט   SUNYפלאטסבורג אינטערנעשענעל עירפארט, 
אין צוגאב האט דער   .19וועלן שליסן זייערע אפעראציעס נאכ׳ן ענדיגן וואקסינאציעס מאנטאג, יולי 

גאווערנער געמאלדן אז דער מאסן וואקסינירונג ארט ביי דעם ניו יארק סטעיט פעירגראונדס וועט זיך  
    .14מיטוואך, יולי   אריבערציען פון דעם עקספא צענטער צו דער קונסט און היים צענטער, אנגעהויבן 

   
אין פארלויף פון וואכן און מאנאטן וועלן א צאל אנדערע ערטער דעמאביליזירן אלס טייל פון דער  

סטראטעגישע רעדוקציע באזירט אויף דאס פארלאנג, די נאנטקייט צו אנדערע וואקסינירונג פלעצער, און  
שפיגלט אפ דעם סטעיט׳ס פלאן צו   אנדערע לאקאלע קאנצענטרירטע באמיאונגען. דער טראנזיציע

קאנצענטרירן רעסורסן אין ערטער וואו די וואקסינאציע ראטע איז נידעריגער ווי דער דורכשניט אין דעם  
   טוער, קאמיוניטי מיטגלידער און מיטארבעטער.-סטעיט, דורך מיטארבעטן מיט לאקאלע כלל

     
ווייטער אן לענגאויס דעם סטעיט וועלן מיר ווייטער  ״אזוי ווי אונזער וואקסינאציע באמיאונגען גייען 

אנהאלטן מיט צילן קאמיוניטיס מיט נידעריגערע וואקסינאציע ראטעס און ניצן יעדעס מיטל וואס מיר  
 האט גאווערנער קאומאו געזאגט.האבן אויף צו מאכן דעם וואקסין צוגענגליך פאר יעדן ניו יארקער,״ 

״אין איינקלאנג מיט דער סטראטעגיע וועט דער רעדוקציע פון אונזער מאסן וואקסינירונג ערטער ווייטער  
אנגיין לויט׳ן פלאן, און מיר ציען איבער רעסורסן צו די ערטער וואו זיי זענען דאס מערסטע נייטיג, כדי מיר  

עס און דערשלאגן דעם ווירוס  זאלן קענען אריינבאקומען ווי מער איינשפריצן אין מענטשן׳ס ארעמ
   איינמאל פאר אלעמאל.״

 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-mass-vaccination-sites-begin-downscaling


מיטל צו מאכן אפוינטמענטס און   בין איך בארעכטיגטניו יארקער ווערן דערמוטיגט ווייטער צו ניצן דעם 
אנגעפירטע מאסן וואקסינירונג -נאכקוקן וואו עס איז דא צו באקומען וואקסינען ביי די סטעיט

ייטער אנצובאטן אריינקומער וואקסינאציע פאר אלע  אלע אפענע ערטער האלטן אן וו ערטער.
 בארעכטיגטע מענטשן. 

   
איז צו באקומען צוצושטעלן פאר ניו יארקער די נייסטע   דעשבאורד נאכשפור וואקסין  19-קאוויד דער 

וואקסין, און אנטהאלט אויך וואקסינאציע דאטע    19-ציע וועגן דאס אויסטיילן פון דעם קאווידאינפארמא
לויט׳ן זיפ קאוד. דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט פאדערט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן 

דער דעשבאורד  שעה;  24וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע אין פארלויף פון   19-באריכטן אלע קאוויד
ווערט טעגליך דערפרישט מיט די נייסטע די וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס  

 וואקסינאציע באמיאונגען.  

 
ניו יארקער וואס זענען חושד שווינדלעריי אין דעם וואקסין אויסטייל פראצעס קענען יעצט רופן  

833-VAX-SCAM (833-829-7226  בחנם, אדער ) שיקן אן אימעיל צו דער סטעיט׳ס העלט
. האטליין שטאב וועלן אריבערפירן  STOPVAXFRAUD@health.ny.govדעפארטמענט אויף  

טענות צו די פאסיגע פארשונג אגענטורן צו פארזיכערן אז ניו יארקער ווערן נישט אויסגעניצט  
מיט אומ׳יושר בשעת דער סטעיט ארבעט אויף צו וואקסינירן דער גאנצער בארעכטיגטער  

 באפעלקערונג. 
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