
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    8/2/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

עי און ניו יארק פארט אויטאריטעט באשעפטיגטע וועלן זיך  -טי-גאווערנער קאומאו אנאנסירט עם
 אדער ווערן גע׳טעסט וועכנטליך אנגעהויבן לעיבאר דעי   19-מוזן וואקסינירן פאר קאוויד

   
 עי וואקסינאציע פלעצער וועלן זיך ווידער עפענען פאר ארבעטער  -טי-עם

   
 ר וועלן זיך עפענען אין געגנטער מיט הויכע צאלן סטעיט באשעפטיגטע  וואקסינאציע פלעצע 9

   
עי און ניו יארק פארט אויטאריטעט באשעפטיגטע  -טי-גאווערנער קאומאו האט היינט געמאלדן אז עם

  19-וועלכע ארבעטן אין ניו יארקער איינריכטונגען וועלן פארלאנגט ווערט זיך צו וואקסינירן פאר קאוויד
ָאּונלי וואקסינאציע פלעצער וועלכע -וערן גע׳טעסט וועכנטליך אנגעהויבן לעיבאר דעי. עמּפלָאיאיאדער ו

האבן זיך פריער פארשלאסן אזוי ווי דער באניץ איז געפאלן וועלן זיך צוריק אויפעפענען, און די וועלכע  
ציע פלעצער וועלן זיך עפענען  זענען אפן געבליבן וועלן פארזעצן ווייטער צו אפערירן. ניין נייע וואקסינא

אין לאקאציעס מיט הויכע צאלן סטעיט באשעפטיגטע צו מאכן דאס וואקסינירן ווי גרינגער מעגליך פאר  
 די וועלכע זענען נאכנישט וואקסינירט. 

  
״א יעדער רעדט יעצט וועגן מאסקע פאליסי, איך גלייב אבער נישט אז א מאסקע פאליסי וועט זיין גענוג  

״מיר האבן  האט גאווערנער קאומאו געזאגט. דארפן רעדן וועגן א וואקסינאציע פאליסי,״  מיר -
גענומען דעם ערשטן טריט דורך פארלאנגען אז אלע סטעיט באשעפטיגטע באקומען דעם וואקסין אדער  

עי און  -טי-ווערן וועכנטליך גע׳טעסט, און מיר פארברייטערן אויף דעם דורך פארלאנגען פון אלע עם
לאקאלע    פארט אויטאריטעט ארבעטער עס אויך צו טון. דער סטעיט פירט דעם וועג, אבער

גאווערנמענט, סקולס, פובליק שפיטעלער, און אפילו ביזנעסער זאלן אויך אנהייבן נעמען אין באטראכט  
פארלאנגטע וואקסינאציעס, ווייל אויב די ציפערן שטייגן זיך מיט אמאל קענען מיר נישט אפארדירן צו  

 וין געמאכט.״ גיין אויף צוריקצווועגס און פארלירן די פארשריטן וועלכע מיר האבן ש
  

 נייע וואקסינאציע פלעצער וועלן זיך עפענען ביי:  

 דָאללעס סטעיט אפיס בילדינג אין ווָאטערטָאון   •
 יּוהעס סטעיט אפיס בילדינג אין סירעקיּוס  •

 יוטיקע סטעיט אפיס בילדינג  •

 בינגהעמטאן סטעיט אפיס בילדינג  •

 עמפייער סטעיט פלאזא קאנקורס  •

 עלענאר רוזוועלט סטעיט אפיס בילדינג אין פאוקיפסי   •

 אדאם קלעיטאן פאוועל דזשר. סטעיט אפיס בילדינג אין הארלעם  •

 דורייע סטעיט אפיס בילדינג אין האופאוזש   •

 נ.י. סטעיט לעיבאר דעפארטמענט אין היקסוויל   •

  



ביי וועלכס ער האט  פרעסע קאנפערענץ 28או׳ס יולי דער פארלאנג פאלגט נאך גאווערנער קאומ
געפירטע  -פארבינדענע באשעפטיגטע אין סטעיט-אנאנסירט אז סטעיט באשעפטיגטע און פאציענט
ביז לעיבאר דעי. די וועלכע וויילען זיך צו בלייבן   19-שפיטעלער וועלן זיך מוזן וואקסינירן פאר קאוויד

 ליך.  אומוואקסינירט וועלן פארלאנגט ווערן זיך צו לאזן טעסט׳ן וועכנט
  

עי האט נישט -טי-״דער עם או דזשענא ליעבער האט געזאגט,-אי -עי פארזיצער און סי-טי -עם-במקום
קיין העכערע פריאריטעט ווי די געזונטהייט און זיכערהייט פון אונזער ארבעטסקראפט. דער נייער  

פטיגטע זענען ווי  וואקסין און טעסטינג פארלאנג ווערט איינגעפירט זיכער צו מאכן אז אונזערע באשע
ביז   מער אפגעהיטן קעגן דער דעלטא וועריענט אזוי ווי דער ראיאן׳ס ערהוילונג לאזט זיך אין גאנג.

אריינגערעכנט א צאל וועלכע  -פון אונזער ארבעטסקראפט וואקסינירט  70%היינט האבן זיך באלד 
און אנדערע ארטיגע ערטער. עס האבן באקומען זייערע דאזעס אין זייער היים געגנטער ביי פארמאסיס 

זענען געמאכט געווארן גרויסע פארשריטן, אבער מיר קענען און מוזן טון נאך מער פאר די אינטערעסע  
 פון פובליק געזונטהייט און זיכערהייט.״  

  
 עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דעם פארט אויטאריטעט פון נ.י. און נ.דז. ריק קאטאן האט געזאגט,

פון דער פאנדעמיע האט דער פארט אויטאריטעט גענומען א ריי אקציעס איינצופירן  ״אין לויף 
געזונטהייט און זיכערהייט פראטאקאלן וועלכע באשיצן רייזע פארער און באשעפטיגטע. מיר האבן  

שטענדיג ארויסגעקוקט צו די סטעיטס פאר אנווייזונגען און דאס טוען מער יעצט. דער פארט  
באמיען נאך מער צו זען אז אונזערע באשעפטיגטע ווערן וואקסינירט, און מיר וועלן   אויטאריטעט וועט

זיך נאענט קאנסולטירן מיט פירער פון אלע פארט אויטאריטעט יוניאנס אויף איינצופירן פלענער פאר  
    דער וועכנטליכער טעסטינג פראגראם.״ 
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