
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו  8/16/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

 וואקסינאציע מאנדאט פאר העלטקעיר ארבעטער    19-גאווערנער קאומאו אנאנסירט קָאוויד
    

-פארארדנונגען צו שפיטעלער און לאנג 16העלט דעפארטמענט גיבט ארויס סעקשען 

ערמיניגע קעיר איינריכטונגען פארלאנגנדיג א פאליסי צו פארזיכערן אז אלע באשעפטיגטע  ט
 זענען וואקסינירט  

    
  27ערשטע דאזע פארלאנגט ביז סעפטעמבער  

    
 אפגעשוואכטע ניו יארקערס  -העלט דעפארטמענט אויטאריזירט דריטע דאזע פאר אימיונא

    
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז אלע העלטקעיר ארבעטער אין ניו יארק סטעיט 

(, אריינגערעכנט LTCFטערמיניגע קעיר איינריכטונגען )-אריינגערעכנט שטאב אין שפיטעלער און לאנג
קעיר ערטער, וועלן זיין פארלאנגט צו זיין  -קעיר, און אנדערע צונויפקום-האומס, עדאלט-נורסינג

דער סטעיט העלט   .27ביז מאנטאג, סעפטעמבער    (COVID-19) 19-וואקסינירט קעגן קאוויד
 פארארדנונגען פארלאנגנדיג אלע שפיטעלער און נורסינג 16דעפארטמענט וועט ארויסגעבן סעקשען  

האומס צו אנטוויקלען און איינפירן א פאליסי וועלכס פארלאנגט באשעפטיגטע וואקסינאציעס, מיט  
פון   75%באגרעניצטע אויסנאמען פאר די מיט רעליגיעזע אדער מעדיצינישע סיבות. ביז היינט האבן  

 30,000פון דער סטעיט׳ס אומגעפער    74%שפיטאל ארבעטער,   450,000דער סטעיט׳ס אומגעפער  
נורסינג האום   145,500פון דער סטעיט׳ס אומגעפער    68%עדאלט קעיר איינריכטונג ארבעטער, און 

ארבעטער געענדיגט זייער וואקסין סעריע. ליוטענאנט גאווערנער קעטהי האכהול׳ס אדמיניסטראציע 
 איז געווארן גע׳בריעפ׳ט בעפאר דעם אנאנסמענט. 

  
רקער פאראיאר, האבן ניו יארקערס געטון למעשה, בשעת דער  ״ווען קאוויד האט איבערגעפאלן ניו יא

האט גאווערנער קאומאו פעדעראלער רעגירונג האט געלייקנט עס איז דא א פראבלעם״״ 
נייע טעגליכע    --״איצט שפרייט זיך דער דעלטא וועריענט איבער׳ן לאנד און לענגאויס ניו יארק  געזאגט.

 80און איבער    ,אין לויף פון די לעצטע זעקס וואכן  1000%פאזיטיווע רעזולטאטן זענען געשטיגן איבער 
פראצענט פון לעצטערע פאזיטיווע פעלער אין ניו יארק סטעיט זענען פארבינדען מיט דער דעלטא  

פארט נעמען שריטן אפצושטעלן דער פארשפרייטונג. אונזערע העלטקעיר העלדן וועריענט. מיר מוזן זא
האבן געפירט דעם קאמף קעגן דעם ווירוס, און איצט דארפן מיר אז זיי זאלן פירן דעם קאמף צווישן  
דער וועריענט און דער וואקסין. מיר האבן אלעמאל נאכגעפאלגט די וויסנשאפט, און מיר טוען דאס  

מאל, מיט די רעקאמענדאציעס דורך דר. זוקער און פעדעראלע און סטעיט געזונטהייט  היינט נאכא
-איך האבן שטארק דערמוטיגט פריוואטע ביזנעסער איינצופירן נאר מומחים. אבער מיר מוזן טון מער.

וואקסינירטע אריינגאנג פאליסיס, און סקול דיסטריקטס איינצופירן וואקסינאציעס פאר לערערס. קיינע  
פריוואטע    --פון די וועלן נישט פארקומען אן דעם וואס דער סטעיט וועט לעגאל פארלאנגט די שריטן  

ביזנעסער וועלן נישט אינפארסירן א וואקסין פארלאנג אויסער אויב דער געזעץ פארלאנגט עס, און 
 ונגען.״  לאקאלע סקול דיסטריקטס וועלן נישט גערן מאכן די שווערע באשלוסן אן לעגאלע אנווייז

    

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-08/Presentation1.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-08/Presentation1.pdf


גאווערנער קאומאו האט אויך אנאנסירט אז דער העלט דעפארטמענט האט אויטאריזירט א דריטע  
וואקסין דאזע פאר ניו יארקערס מיט אפגעשוואכט אימיון סיסטעמס, נאכפאלגנדיג די  19-קאוויד

וואכיגע רעקאמענדאציעס פון דער צענטער פאר דיזיעז קאנטראל און -פאריגע
טעג נאכ׳ן ענדיגן זייערע   28בארעכטיגטע ניו יארקערס קענען באקומען זייער דריטע דאזע   .פרעווענשען

 דאזע וואקסין סעריע, אנגעהויבן זאפארט.  -צוויי
  

-אפגעשוואכטע אימיונא-מעסיגע אדער שווער-סי רעקאמענדירט איצט אז מיטל-די-דער סי
 אפגעשוואכטע מענטשן וועלן באקומען נאך א דאזע, אריינגערעכנט מענטשן וואס האבן:  

  באקומען אקטיוו קענסער באהאנדלונג פאר טומארס אדער קענסערס אין די בלוט; •

  באקומען אן ארגען טרענספלענט און נעמען מעדיקעישען צו דערדרוקען דעם אימיון סיסטעם; •

יאר אדער נעמען   2האבן באקומען א סטעם צעל טרענספלענט אינערהאלב די לעצטע   •
  מעדיצינען צו דערדרוקן דעם אימיון סיסטעם;

דזשארדזש סינדראם, אפשוואכונג )ווי צ.ב.ש. די-מעסיג אדער שווער הויפט אימיונא-מיטל •
  אלדריטש סינדראם(;-וויסקאט

   ווי אינפעקציע;-איי-האלטנדע אדער אומבאהאנדלטע עיטש-ווייט •

אקטיווע באהאנדלונג מיט הויכע דאזע קארטיקאסטעראוידס, קענסער קעמאטעראפי וואס ברענגט   •
   אקציע.דערדרוקונג, אדער אנדערע מעדיקעישענס וואס קענען דערדרוקן אייער רע-אימיונא

ניו יארקערס זאלן זיך פארבינדן מיט זייערע העלטקעיר פראוויידער אויף צו באשלוסן אויב א דריטע  
 דאזע איז פאסיג פאר זיי צו דער איצטיגער צייט.  

  
״טראץ דעם וואס מיר ניו יארק סטעיט געזונטהייט קאמישענער דר. האווארד זוקער האט געזאגט,  

האבן געמאכט ריזיגע פארשריטן אין וואקסינירן ניו יארקערס, איז דער פאנדעמיע ווייט נישט אריבער  
וואקסינירט ווי    און מער מוז געטון ווערן. די דאטע און וויסנשאפט זאגן אונז אז ווי מער מענטשן ווערן

שנעלער מעגליך דאס איז דער בעסטער אופן צו האלטן מענטשן זיכער און געזונט, אפהאלטן 
טעגליכע  -ווייטערדיגע מיוטעישענס, און ערמעגליכן פאר אונז ווייטער אנצוהאלטן אונזערע טאג

ירן דער  אקטיוויטעטן. דער מאנדאט וועט העלפן פארמאכן דעם וואקסינאציע חסרון, און רעדוצ
פארשפרייטונג פון דעם דעלטא וועריענט. איך וויל דאנקען אלע ניו יארק סטעיט׳ס העלטקעיר  

ארבעטערס פאר׳ן ווידעראמאל אויפטרעטן און ווייזן פאר אונזער סטעיט אז זיך וואקסינירן איז סעיף,  
    גרינג, און, דאס וויכטיגסטע, עפעקטיוו.״

  

עי און פארט  -טי-אנאנסמענט אז עם 2די דאזיגע שריטן פאלגן נאך גאווערנער קאומאו׳ס אוגוסט 
אויטאריטעט ארבעטער וועלכע ארבעטן אין ניו יארקער איינריכטונגען וועלן מוזן זיך וואקסינירן פאר 

בעטער וואס האבן  באשעפטיגטע און אר-אנאנסמענט אז סטעיט 28ביז לעיבאר דעי, און זיין יולי   19-קאוויד
 19-געפירטע שפיטעלער וועלן מוזן זיך וואקסינירן קעגן קאוויד-דירעקט שייכות מיט פאציענטן אין סטעיט

 ביז לעיבאר דעי. די וועלכע ערוועהלן צו בלייבן אומוואקסינירט וועלן מוזן זיך לאזן טעסט׳ן וועכנטליך.  
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