
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/28/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

געפירטע שפיטעלער  -אפגעב ארבעטער ביי סטעיט-גאווערנער קאומאו אנאנסירט אז געזונטהייט
וועלכע קומען אין דירעקט פארבינדונג מיט פאציענטן וועלן פארלאנגט ווערן זיך צו וואקסינירן קעגן  

 ביז ׳לעיבאר דעי׳  19-קאוויד 
   

לן זיין פארלאנגט זיך צו וואקסינירן ווע --ארבעטער  130,000אומגעפער   --אלע סטעיט ארבעטער 
; סטעיט ארבעטער וועלכע ווערן נישט וואקסינירט וועלן מוזן דורכגיין טעסטס; ניו  19-פאר קאוויד 

 יארק סטעיט ארבעט מיט יוניאנס אויף איינצופירן די פארלאנגען געשווינד און מיט יושר  
   

וואקסין און   19-עי אונטערצויאגן ענדגילטיגע באוויליגונג פון קאוויד-די -גאווערנער בעט פון עף
 ענדיגן די עמערדזשענסי באניץ אויטאריזירונג באגרענעצונגען  

   
גאווערנער בעט פון לאקאלע רעגירונגען צו פארלאנגן אז אלע באשעפטיגטע זאלן זיך וואקסינירן  

 אדער דורכגיין טעסטס 
   

   
געפירטע שפיטעלער וועלכע  -אפגעב ארבעטער ביי סטעיט-גאווערנער קאומאו אנאנסירט אז געזונטהייט

  19-קומען אין דירעקט פארבינדונג מיט פאציענטן וועלן פארלאנגט ווערן זיך צו וואקסינירן קעגן קאוויד
ט וואקסינאציע פאר  ביז לעיבאר דעי. עס וועט נישט זיין קיין אפציע צו ווערן גע׳טעסט אנשטא

אבגעב ארבעטער וועלכע קומען אין דירעקטע פארבינדונג מיט פאציענטן. דער גאווערנער  -געזונטהייט
וועלן זיין   --מענטשן   130,000איבער  --האט אויך אנאנסירט אז אלע ניו יארק סטעיט באשעפטיגטע 

יט באשעפטיגטע וועלכע ווערן נישט  ביז לעיבאר דעי. סטע 19-פארלאנגט זיך ו וואקסינירן קעגן קאוויד
וועכנטליך. ניו יארק סטעיט ארבעט מיט סטעיט    19- וואקסינירט וועלן מוזן גע׳טעסט ווערן פאר קאוויד

 יוניאנס איינצופירן די פארלאנג געשווינד און מיט יושר. 
   

- ״ניו יארקערס האבן געוויזן אומגעהויערע אנטשלאסנקייט און פעסטקייט אויף צו בייקומען דער קאוויד
פאנדעמיע לענגאויס דעם סטעיט, אבער וואקסינאציע ראטעס האלטן נישט אן מיט דער דעלטא   19

אר  ״דערפ האט גאווערנער קאומאו געזאגט.וועריענט, און מיר מוזן שוין יעצט טון דעוועגן,״ 
געפירטע שפיטאל און קומט אין פארבינדונג מיט  -פארלאנגען מיר פון יעדער וואס ארבעט ביי א סטעיט

פאציענטן זאלן זיך וואקסינירן. ניו יארק נעמט דער וואקסינאציע באמיאונג א טריט ווייטער און  
סט וועכנטליך,  פארלאנגט פון אלע סטעיט באשעפטיגטע צו באקומען דעם איינשפריץ אדער ווערן גע׳טע

און מיר קוקן ארויס אויף צו ארבעטן מיט אונזערע שוועסטער און ברודער אין דעם לעיבאר באוועגונג  
דאס איינצופירן אין גיכן און עפעקטיוו ביז לעיבאר דעי. אונזערע העלטקעיר העלדן האבן געוויזן דעם  

וואקסינירן, ראטעווען לעבנס, און   וועג דורכאויס דעם גאנצן געפערליכן קריזיס. לאמיר זיך דערפאר
 באזיגן דעם חיה רעה איינמאל פאר אלעמאל.״  

   
עי אונטערצויאגן ענדגילטיגע באוויליגונג פון דעם  -די-דער גאווערנער האט אויך גערופן אויף דער עף

אט אויך  וואקסין און ענדיגן די עמערדזשענסי באניץ אויטאריזירונג באגרענעצונגען. גאווערנער קאומאו ה
גערופן אויף לאקאלע רעגירונגען צו פארלאנגן אז אלע באשעפטיגטע זאלן זיך וואקסינירן אדער דורכגיין  



טעסטס ביז לעיבאר דעי. אויב די ציפערן וועלן אנהאלטן ארויפגיין זאלן סקול דיסטריקטס אין  
 אפעקטירטע געגנטער שטארק אין באטראכט נעמען ווייטערדיגע שריטן.  

   
 געפירטע שפיטעלער און איינריכטונגען רעכענען אריין:  -טסטעי

   

 סוני סטאוני ברוק   •
 סוני אפסטעיט  •

 סוני דאונסטעיט  •

 לאנג איילענד וועטעראנס היים ביי סטאוני ברוק   •

 העלען העיס שפיטאל  •

 סוני קאלעדזש פון אפטאמעטריע   •

 מאנטראז וועטעראנס היים  •

 סט. אלבאנס וועטעראנס היים   •

 אקספארד וועטעראנס היים  •

 באטאוויע וועטעראנס היים   •

 
ניו יארק סטעיט זעצט פאר ווייטער צו באקאנט מאכן און פארברייטערן צוגענגליכקייט צו דעם וואקסין,  

האט גאווערנער   26איבערהויפט אין קאמיוניטיס מיט נידעריגערע וואקסינאציע ראטעס. אום יולי 
מיליאן פון דער ניו יארק סטעיט בודזשעט אונטערצוהייבן   $15קאומאו געמאלדן דאס אלאקירן פון  

וואקסינאציע אין קאמיוניטיס איבער דעם סטעיט וואס זענען די מערסטע געטראפן געווארן דורך דער  
,  פאנדעמיע. די געלטער וועלן געניצט ווערן אויף צו פארשטערקערן קאמוניקאציע 19-קאוויד

פארברייטערן פובליק עדיוקעשען, און פארבעסערן אנגייענדע אוטריטש באמיאונגען איבער  
  בעטנדיג ניו יארקער נייע עדפארשידנארטיגע קאמיוניטיס. דער גאווערנער האט אויך אנאנסירט א 

 לענגאויס דעם סטעיט זיך גיין וואקסינירן.  
 

וואקסינען אויטאריזירט פאר עמערדזשענסי באניץ אין די פאראייניגטע שטאטן האבן זיך    19-אלע קאוויד
איבערצייגט אויסערגעווענליך עפעקטיוו אויף צו פארמיידן ערנסטע קרענק, האספיטאליזאציע, און טויט  

באוויליגטע וואקסינען איז ווייטער גאר שטארק אפילו קעגן  -FDAט פון די . די עפעקטיווקיי19-פון קאוויד
די נייערע סטרעינס, אריינגערעכנט קעגן וועריענטס אויף וועלכע מען דארף זיין באווארנט ווי דער  

די וועלכע זענען נישט  .B.1.617.2דעלטע וועריענט אידענטיפיצירט אין אינדיע, אויך באקאנט אלס 
וואקסינירט האבן 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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