
 
 גאווערנער קעטי האקול   8/24/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

אויף ערשטע טאג אין אפיס, האט גאווערנער האקול אנאנסירט אויספירליכע פלאן צו העלפן 
 פארזיכערן א זיכערע און פראדוקטיווע אומקער צו סקולס דעם הערבסט 

  
 דירעקטירט העלט דעפארטמענט איינצופירן מאסקע פארלאנגען אין אלע סקולס  

  
 גאווערנער זוכט נאך אפציעס צו פארלאנגען וואקסינען פאר סקול באשעפטיגטע 

  
מיליאן אין פעדעראלע געלטער  $585טעסטינג פראגראם אין סקולס ניצנדיג  19-הייבט אן קאוויד

   BOCESאין שותפות מיט קאונטיס און 
  

עס דעפארטמענט אוו העלט -סקול טעסטינג פראגראם אין שותפות מיט ׳יו- טו-פירט איין נאך א בעק
ענד יומען סערוויסעס׳, ׳רייט עיד׳, און ׳בייָארעפערענס׳, און שאפט איין מיליאנען מאסקעס פאר 

 סטודענטן און לערערס 
   

האקול אנאנסירט א נייע אויספירליכע פלאן צו  אויף איר ערשטער טאג אין אפיס האט גאווערנער קעטי 
  19-העלפן פארזיכערן א זיכערע פראדוקטיווע אומקער צו סקולס דעם הערבסט אין מיטן שטייגנדע קאוויד

(COVID-19)   ציפערן געטריבן דורך דער דעלטא וועריענט. אלס טייל פון דעם פלאן האט גאווערנער
ענט איינצופירן אן אוניווערסאלע מאסקע פארלאנג  האקול דירעקטירט די ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמ

אין אלען סקולס, פובליק און פריוואטע, ווי געפונען געווארן נויטיג דורך דער באשלוס פון דער קאמישענער.  
דער העלט דעפארטמענט וועט ארויסגעבן דעם פארלאנג דורך א פארארדנונג אקציע איינגעפירט דורך  

 געזונטהייט פלאנירונגס קאונסיל.  דער פובליק געזונטהייט און 

  

גאווערנער האקול וועט אויך זוכן אפציעס צו פארלאנגען וואקסינען פאר סקול באשעפטיגטע אדער  
פארלאנגען וועכנטליכע טעסטס אויב פארפעלט מען זיך וואקסינירן, און וועט פארזעצן ווייטער צו  
ארבעטן מיט דער העלט דעפארטמענט, עדיוקעשען פראפעסיאנעלן, און דער לעגיסלאטור אויף  

 ינצופירן דער פארלאנג. אי

   

און אויף   -״אלס גאווערנער זענען מיינע פריאריטעטן איצט די פריאריטעטן פון די מענטשן פון ניו יארק 
האט גאווערנער קעטי האקול געזאגט.  דער איצטיגער צייט מיינט דאס קעמפן דעם דעלטא וועריענט,״ 

ער סביבה כדי זיי זאלן  מיין נומער איינס פריאריטעט איז אומקערן קינדער אין סקול אריין און אפהיטן ד
קענען לערנען זיכערערהייט. איך טוה זאפארט דירעקטירן פאר דער העלט דעפארטמענט איינצופירן  

אוניווערסאלע מאסקע פארלאנגען פאר יעדער וואס קומט אריין אין אונזערע סקולס, און מיר הייבן אן א  
אר סטודענטן און שטאב גרינג און  טעסטינג פראגראם צו מאכן טעסטינג פ 19-סקול קאוויד-טו-בעק

ברייט צוגענגליך. מיר ארבעטן אויך אויף צו פארלאנגען וואקסינאציעס פאר אלע סקול איינגעשטעלטע 
מיט אן אפציע זיך צו טעסט׳ען וועכנטליך, און מיר גייען ווייטער אויפטון דאס אלעס דורך ארבעטן אין  

   שותפות מיט אלע שטאפלען פון דער רעגירונג.״
  



צו העלפן פארזיכערן אז טעסטינג איז צוגענגליך פאר סטודענטן ווען זיי קערן זיך אום אין סקול, טוט  
טעסטינג אין   19-מיליאן אין פעדעראלע געלטער איינצופירן א נייע קאוויד $335גאווערנער האקול ניצן  

ניו יארק סטעיט   אין  BOCESסקולס פראגראם אין שותפות מיט ארטיגע העלט דעפארטמענטס און 
מיליאן דירעקט איינצופירן א   $225אינדרויסן פון ניו יארק סיטי. אין צוגאב האט ניו יארק סיטי באקומען 

מיליאן אין פעדעראלע  $585טעסטינג אין סקולס פראגראם דארט, פאר א סך הכל פון  19-קאוויד
 פינאנצירונג אין ניו יארק סטעיט צו שטיצן די פראגראמען.  

  
טעסטינג פראגראם אין שותפות   19-סקול קאוויד-טו-ווערנער האקול האט אויך איינגעפירט נאך א בעקגא

עס דעפארטמענט אוו העלט ענד יומען סערוויסעס׳, ׳רייט עיד׳, ׳בייָארעפערענס׳ צו מאכן  -מיט דער ׳יו
אנהייב פון דער  טעסטס ברייטער צוגענגליך פאר ניו יארק סטעיט פובליק סקול סטודענטן בעפאר דער 

 סקול יאר.   2021-2022
   

׳רייט   115ביי די   K-12טעסטינג אפוינטמענטס וועלן זיין עוועילעבל פאר ניו יארק סטודענטן אין קלאסן  
און באשטימען א צייט פאר א   זיך רעגיסטרירן פון פאראויסטרו לאקאציעס. סטודענטן דארפן -עיד׳ דרייוו

ער און  אין יונגער מוזן האבן רשות פון עלטערן אדער לעגאלע אויפצי 17טעסט. סטודענטן אין עלטער פון 
טרו. דיגיטאלע רעזולטאטן  -צו זיין באגלייט דורך אן אויפפאסער ביי דער טעסטינג צייט אין דער דרייוו

טעסטס זענען  19-וועלן דעליווער׳ט ווערן צו עלטערן פאר סטודענטן צו ברענגען מיט זיך אין סקול. קאוויד
טן פאר דער סטודענט׳ס פאמיליע אדער  פרייוויליג און וועלן צוגעשטעלט ווערן בחינם אן קיין שום קאס

 דער סקול דיסטריקט.  
  

סייז -מיליאן קינד 4.3אין צוגאב צו די נייע טעסטינג פראגראמען האט ניו יארק סטעיט צוגעשטעלט מער ווי 
מיליאן   55סייז סחורה׳נע מאסקעס, און באלד -מיליאן ערוואקסענע 10סחורה׳נע מאסקעס, אומגעפער 

 פנים צודעקן צוצושטעלן פאר סטודענטן און לערער אין סקולס לענגאויס דעם סטעיט.   סורדזשיקעל-נישט

   
״אונזער העכסטער ניו יארק סטעיט געזונטהייט קאמישענער דר. האווארד זוקער האט געזאגט, 

פריאריטעט איז צו העלפן פארזיכערן די געזונטהייט און זיכערהייט פון אונזערע סטודענטן און  
. זינט אנהייב יולי זענען  19-ען פראפעסיאנעלן אזוי ווי מיר ארבעטן אינאיינעם צו קעמפן קאווידעדיוקעיש

פראצענט פון פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן  95פאכיג און  -10פעלער אין ניו יארק געשטיגן  19-קאוויד
פארשפרייט, טוען   זענען קאנפירמירט צו זיין דער דעלטא וועריענט. באזירט אויף די צאל און ווי ווייט 

אונזערע פארשונגען דעמאנסטרירן די וויכטיגקייט פון פארשידענע אפהאלט סטראטעגיעס, 
אריינגערעכנט דער מאסקע פארלאנג. טראץ דעם וואס עס איז א פשוטע אפהאלט מיטל, פארלאנגנדיג  

פארזיכערן אז מיר  מאסקעס איז איצט קריטיש אויף אפצוהיטן דער געזונטהייט פון אונזערע קינדער און 
 קענען צוריק קערן אונזערע סטודענטן אין סקול דער קומענדער הערבסט.״  

  
״זינט דער אנהייב פון דער פאנדעמיע,  קאמישענער פון עדיוקעשען דר. בעטי עי. ראזא האט געזאגט, 

איז דער געזונטהייט און זיכערהייט פון אונזערע סטודענטן, לערער, און סקול איינגעשטעלטע געווען  
אונזער העכסטע פריאריטעט. מיט׳ן שטייגונג פון קאוויד וועריענט פעלער איבער דער סטעיט, טוען  

דורכרעדן מיט עדיוקעישען פראפעסיאנעלן, דעמאנסטרירן  גאווערנער האקול׳ס שריטן, גענומען נאכ׳ן זיך
איר אנטשלאסנקייט צו דער געזונטהייט און וואוילזיין פון אונזערע סטודענטן און דער וויכטיגקייט פון  

האלטן אפן אונזערע סקולס. דער סטעיט עדיוקעשען דעפארטמענט שטיצט א קבוע׳דיגער איינפירונג פון  
סקולס, פארגרינגערן דאס אומקערן זיך אין סקול מיט אן אלגעמיינע באשיץ ליניע מאסקע פארלאנגען אין 

קעגן דער פארשפרייטונג פון דער קאוויד וועריענט. איך קוק ארויס אויף פארצוזעצן אונזער  
צוזאמענארבעט מיט גאווערנער האקול אין שטיצע פון אונזער פאראייניגטע פאקוס אויף פארברייטערטע  

 געלעגנהייטן פאר אלע ניו יארקערס.״  עדיוקעשען 
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״דער באורד און איך  באורד אוו רידזשענטס קאנצעלאר לעסטער וו. יונג, דזר. האט געזאגט, 
-אפלאדירן גאווערנער האקול פאר׳ן שטיצן און אפהיטן סטודענטן און לערער צוגלייך מיט א סטעיט

ברייטע מאסקע מאנדאט פאר סקולס. מיר מוזן טון אלעס אין אונזער מעגליכקייט צו באגרעניצן דער  
ן זעצן פאר ווייטער צו באקומען  טראנסמיסיע פון קאוויד אין אונזערע סקולס כדי אז אונזערע סטודענט

פערסאן לערנען דורכאויס דער סקול יאר. פארלאנגען פון סטודענטן, לערער, און שטאב צו טראגן  -אין
 מאסקעס איז דער ריכטיגע זאך צו טון פאר אלע ניו יארקערס.״  

  
   

  ### 
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