
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/27/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט סעלעקטירטע לאבאראטאריעס ארויסצוהעלפן דעם סטעיט אין  
 וועריענטס   19-אידענטיפיצירן קאוויד

    

באמיאונגען בויען אויף דעם סטעיט׳ס יעצטיגע שטארקע דזשינאם / וועריענט  
 סורוועילענס באמיאונגען  

דאטע דזשענערעיטעד צו העלפן שטיצן ערפונדונגען צו אינפארמירן פובליק  
 געזונטהייט אינטערווענץ 

    

לאבאראטאריעס אונטערצוהייבן  גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דער סעלעקציע פון פינף 
וועריענטס. דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט   19-סטעיט באמיאונגען צו אידענטיפיצירן קאוויד

שטעלט זיך צוזאם מיט די לאבאראטאריעס צו פארברייטערן די דזשענעטיק סיקווענצינג פון פאזיטיווע  
. די סעלעקטירטע לאבאראטאריעס  19-צו קאוויד  , דער ווירוס וואס ברענגטCoV-2-פרואוולעך פאר סַארס

 CoV-2-האבן סיקווענץ עקספערטיס און ערפארונג, ווי אויך די קאפאציטעט און צוגענגליכקייט צו סַארס
 קאונטי געגנטער אין ניו יארק סטעיט, אינדרויסן פון ניו יארק סיטי.  -פאזיטיווע פרואוולעך פון גרויסע מולטי

    

ידעראמאל ווייזן דעם וועג דורך ניצן יעדע מיטל וואס מיר האבן צו דער האנט אויף צו  ״ניו יארק טוט וו
דערשלאגן דעם ווירוס און פארברייטערן דאס נאכקוקן פאר די אויפקומענדע וועריענטס, וועלכע וועט אונז  

פולקאם   העלפן בלייבן א טריט פאראויס פון דער פאנדעמיע אזוי ווי מער און מער ניו יארקער ווערן
״איר קענט טון אייערס צו העלפן איינצוימען דער   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.וואקסינירט,״ 

    פארשפרייטונג דורך זיך וואקסינירן כדי צו באשיצן זיך און די וואס זענען ארום אייך. 

    

ון לאבאראטאריע  אלס טייל פון דעם צענטער פאר דיזיעז קאנטראל און פרעווענשען׳ס עפידעמיאלאגיע א
קאפאציטעט פאר פארמיידן און קאנטראלירן אויפקומענדע אינפעקציעזע קרענק פארבעסערן נאכשפירן  

פארברייטערונג סופלעמענט, האט דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט׳ס וואדסווארט צענטער  
 ט דרויסענדע לאבאראטאריעס.  מיליאן אוועקשטעלן א סיקווענץ שותפות מי $20באקומען באוויליגונג צו ניצן 

  
 די פינף לאבאראטאריעס זענען:  

    

   סוני מאלעקיולער אנאליז קָאער סוני אפסטעיט מעדיקעל אוניווערסיטעט  •

חיים -וויראלאגיע לאבראטאריע )קארנעל בעלי - קארנעל אוניווערסיטעט •
   געזונטהייט דיאגנאז צענטער(

   אינפארמאטיקס קָאער-דזשינאמיקס און בייאו - אוניווערסיטעט ביי באפעלאו •

מעדיצין  UR  - אוניווערסיטעט פון ראטשעסטער מעדיקעל צענטער •
   צענטראל לאבאראטאריע 

   דזשינאמיקס קָאער לאבראטאריע  -ניו יארק מעדיקעל קאלעדזש  •

 



״דער  ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט קאמישענער דר. האווארד זוקער האט געזאגט, 
דזשינאם סיקווענץ אויף צו  -פאנדעמיע האט באטאנט דער וויכטיגקייט פון גאנץ 19-קאוויד

אידענטיפיצירן וועריענטס וועגן וועלכע מען דארף זיין באווארנט, און אויף וועלכע עס ווערט יעצט  
טייל פון   געהאלטן א נאענטן און כסדר׳דיגע אויג דורך דעם וואדסווארט צענטער אלס אן אינטעגראלע

אונזער פובליק געזונטהייט אפרוף. עס דערפרייט אונז צו אנאנסירן דער נייער צוזאמענארבעט וועלכע  
וועט פארברייטערן די סורוועילענס פעאיגקייט לענגאויס דעם סטעיט און ארויסהעלפן אין די אנגייענדע  

ל פאר יעדע בארעכטיגטע ניו מיר דערמוטיגן יעצט נאכאמא פאנדעמיע אפרוף באמיאונגען. 19-קאוויד
 יארקער זאל זיך גיין וואקסינירן, וויבאלד דאס איז דער בעסטער וועג צו פארמיידן ערנסטע קרענק.  

    
 CoV-2-די באמיאונג צילט אויף צו קענען ווייט פארברייטערן דזשענעטיק סיקווענצינג אויף סַארס

ר באפעלקערונג פון ניו יארק סטעיט אינדרויסן פון  פאזיטיוו פרואוולעך ארויסגענמען פון דער אלגעמיינע 
ניו יארק סיטי, און דערמיט בויען אויף אונזער יעצטיגער ראבוסט דזשינאם / וועריענט סורוועילענס  

לענגאויס  CoV-2-באמיאונגען און כאראקטעריזירן דעם די טראנסמיסיע און פארשפרייטונג פון סַארס
רוועילענס וועט די דאטע וואס מיר פארזאמלען העלפן בויען אונזער  דעם סטעיט. אין צוגאב צו די סו

פארשטאנד פון קרענק מאניפעסטירונג, טעראפי אדער וואקסין אויסמיידן און עפעקטיווקייט, און וועלן  
סיקווענצינג רעזולטאטן   שטיצן אונזערע ערפונדינגען צו אינפארמירן פובליק געזונטהייט אינטערווענץ.

ארבעטער לאבאראטאריעס ווערן באריכטעט צו דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט  פון די מיט
 און דער גלאבאלער איניציאטיוו אויף מיטטיילן עוויען פלו דאטע.  

    
וואקסינען   19-, אלע קאווידדעם העלט דעפארטמענט׳ס וועבזייטל אלס א דערמאנונג, ווי געשריבן אויף 

אויטאריזירט פאר עמערדזשענסי באניץ אין די פאראייניגטע שטאטן האבן זיך איבערצייגט  
-אויסערגעווענליך עפעקטיוו אויף צו פארמיידן ערנסטע קרענק, האספיטאליזאציע, און טויט דורך קאוויד

באוויליגטע וואקסינען איז ווייטער גאר שטארק אפילו קעגן די נייערע  -FDAיט פון די  . די עפעקטיווקי19
ווי דער דעלטע וועריענט   וועריענטס אויף וועלכע מען דארף זיין באווארנטסטרעינס, אריינגערעכנט קעגן 

ינירט האבן  . די וועלכע זענען נישט וואקסB.1.617.2אידענטיפיצירט אין אינדיע, אויך באקאנט אלס 
דער גרעסטע ריזיקע פון ווערן גאר קראנק, און צוליב דעם טאקע בעט זיך דער ניו יארק סטעיט העלט  

 דעפארטמענט פון אלע בארעכטיגטע ניו יארקער זיך גיין וואקסינירן ווי שנעלער.  
    

  ### 
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