
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/2/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט נייע פארלאנגען און אנווייזונגען פאר דאס זיכערע צוריקעפענען פון ניו 
 יארק סקולס  

  
ַאוט  -מיט ַאּפט —טעסטינג פאר לערער און אנדערע סקול איינגעשטעלטע   19-פארלאנג פאר קאוויד 
אנירונג קאונסיל; לייענט  גייט דורך פובליק געזונטהייט און געזונטהייט פל —פאר וואקסינירטע 

   דאבאשלוס בריוו   DOHאון דער  דא דער רעגולאציע 
    

סקול צוריקעפענען; לייענט  K-12העלט דעפארטמענט גיבט ארויס נייע אנווייזונגען פאר 
   דאאנווייזונגען  

    
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז איר סטראטעגיע צוריק אויפצועפענען סקולס  

זיכערערהייט האט גענומען א ריזיגע טריט פאראויס אויף צוויי פראנטן, צייגנדיג איר אדמיניסטראציע׳ס  
ליעס א הויפט אנטשלאסנקייט צו מאכן דער געזונטהייט און וואוילזיין פון סטודענטן, לערער, און פאמי

פריאריטעט. פריער היינט האט דער פובליק געזונטהייט און געזונטהייט פלאנירונג קאונסיל דורכגעפירט 
אן עמערדזשענסי רעגולאציע און דער העלט קאמישענער האט ארויסגעגעבן א באשלוס פארלאנגנדיג  

 19-געבן וועכנטליך קָאווידפון אלע לערער, אדמיניסטרירער און אנדערע סקול איינגעשטעלטע אריינצו
סי וואקסין קארטל אדער דער  -די-טעסטינג אויסער אויב זיי האבן א וואקסינאציע באווייז, מיט דער סי

 עקסעלסיָאר ּפַאס.  
  

דער גאווערנער האט אויך אנאנסירט אז דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט האט ענדגילטיג  
געווערנער׳ס  די נייע שריטן פאלגן נאך דער  פאר קלאסרום לערנען. אפיציעלע אנווייזונגעןארויסגעגעבן  

פאר יעדן איינעם אין סקול געביידעס אין לויף פון   אנאנסמענט פאריגע וואך וועגן א מאסקע פארלאנג 
ערסאן לערנען און גיבט פ- די אנווייזונגען פריאריטיזירן אין לערנען אקטיוויטעטן.-לערן שעה׳ן און אויסער

דייטליכע רעקאמענדאציעס און פארלאנגען פאר וואקסינאציעס, מאסקעס און פנים צודעקעס, פיזישע 
דערווייטערונג, און טעסטינג צו אכט געבן אויף פאטענציעל טראנסמיסיע, צווישן אנדערע ענינים. די  

ייזונגען, וועלכע דיסטריקן זענען געראטן געווארן  סי אנוו-די -אנווייזונגען זענען אין גרעסטן טייל לויט די סי
נאכצופאלגן. עס איז אויך אנגעגעבן אלס די מינימום פארלאנגען, און סקולס האבן דער אפציע צו טון מער 

      ווי די אנווייזונגען.
  
ענט כדי אז  מיין הויפט פריאריטעט איז פאר קינדער זיך אומצוקערן אין סקול און באשיצן דער ענווייראנמ"

אויפ׳ן ערשטן "  האט גאווערנער האקול געזאגט. "זיי זאלן קענען לערנען און א יעדער זאל זיין זיכער,
סקול איניציאטיוון, -טו-טאג פון מיין אדמיניסטראציע, האב איך אנאנסירט א סעריע פון דרייסטע בעק

ט אריין אין אונזערע סקולס. מיר  אריינגערעכנט א אוניווערסאלע מאסקע פארלאנג פאר סיי ווער עס קומ
גיבן איצט ארויס אנווייזונגען זיכער צו מאכן אז אונזער סקול שטאב זענען וואקסינירט אדער גע׳טעסט׳עט 

רעגולער פאר׳ן דאס גוטס פון זיך און זייערע פאמיליעס, אונזערע סטודענטן, און אונזערע קאמיוניטיס. 
זיי זיכער און באשיצט אין סקולס, און איך טוה אלץ וואס איך קען   אונזערע קינדער קומט זיך אז זיי זאלן

   "דאס צו גאראנטירן.
  

https://regs.health.ny.gov/sites/default/files/pdf/emergency_regulations/COVID-19%20Reporting%20and%20Testing.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/09/2.62-determination.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/09/school-guidance.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/09/school-guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/first-day-office-governor-hochul-announces-comprehensive-plan-help-ensure-safe-productive
https://www.governor.ny.gov/news/first-day-office-governor-hochul-announces-comprehensive-plan-help-ensure-safe-productive
https://www.governor.ny.gov/news/first-day-office-governor-hochul-announces-comprehensive-plan-help-ensure-safe-productive
https://www.governor.ny.gov/news/first-day-office-governor-hochul-announces-comprehensive-plan-help-ensure-safe-productive


עלכס אויטאריזירט דער קאמישענער צו פארלאנגען וועכנטליכע  , וועמערדזשענסי רעגולאציעדער 
טעסטינג אדער א באווייז וועגן וואקסינען, וועלן זיין אנווענדליך פאר אלע סקולס אין ניו יארק סטעיט ביז 

    עס וועט מער נישט זיין נויטיג, לויט ווי אנגעגעבן אין דעם לשון פון די רעגולאציע.
  

צטערע זום זיצונג האבן סקול באאמטע, יוניאן פירער, און אנדערע עדיוקעשען אין לויף פון א לע
אדוואקאטן געבעטן פון סטעיט פובליק געזונטהייט פראפעסיאנעלן צו גיבן מער קלארקייט און אנווייזונגען 

נג אויף ווי וועגן סקול צוריק עפענען. לויט די נייע אנווייזונגען דארפן סקולס איינפירן פיזישע דערווייטערו
פערסאן  -ווייט מעגליך אינדערינען פון זייערע סטרוקטורן אבער זאלן נישט אויסשליסן סטודענטן פון אין

לערנען כדי נאכצופאלגן די מינימום דערווייטערונג. ווייטער איז שטארק רעקאמענדירט פאר א ווייטקייט 
פיס איז רעקאמענדירט צווישן  6גסטנס פיס צווישן אלע סטודענטן און א ווייטקייט פון ווייני 3פון 

  סטודענטן און לערער/שטאב, און צווישן לערער/שטאב וואס זענען נישט פולשטענדיג וואקסינירט.
סטודענטן און דרייווערס מוזן טראגן מאסקעס אויף סקול באסעס, אריינגערעכנט אויך באסעס וואס ווערן  

טעמען, אומאפגעזעהן וואקסינאציע סטאטוס, אויסער  אפערירט דורך פובליק און פריוואטע סקול סיס
 געוויסע אנווענדליכע אויסנאמען.  

  
מיר דארפן אז אלע  "סטעיט העלט דעפארטמענט קאמישענער האווארד זוקער האט געזאגט, 

אונזערע קינדער זאלן זיך אומקערן אין סקול אריין אין א זיכערע סביבה וועלכס דערהייב געזונטהייט 
מיר זעצן פאר ווייטער צו ארבעטן מיט לאקאלע סקול דיסטריקטן און לאקאלע העלט    רנען. ביים לע

דעפארטמענטס, און מיר האבן אויסגעהערט די מיינונגען פון עלטערן, לערער, און עדיוקעשען אדוואקאטן 
פזונדערונג,  וועלכע האבן געבעטן ווייטערדיגע סטעיט אנווייזונגען אויף מאסקעס, וואקסינען, סאציאלע א

און טעסטינג און פאר רעקאמענדאציעס אויף ענינים ווי סקול באס זיכערהייט און נאוויגירן הויכע ריזיקע 
   "לערנען אקטיוויטעטן.-סּפָארט און אויסער

  
׳סטן, 27ארויסגעגעבן אום אוגוסט  ,  קאמישענער׳ס באשלוס פאר מאסקע פארלאנגען אין סקולס דער 

לערנען  -גע סּפָארט און אויסערגייט אן פאר אלע אינעווייניגע ערטער, אריינגערעכנט אינעווייני
לערנען אקטיוויטעטן אין וועלכע מאסקעס זענען נישט -אקטיוויטעטן. פאר אינעווייניגע ספארט און אויסער

פיס. סקולס ווערן דערמוטיגט   6מעגליך, ווי צום ביישפיל שווימען, מוז מען האלטן א מינימום ווייטקייט פון 
ג טעסטינג פאר אנטיילנעמער וועלכע זענען נישט פולשטענדיג  צו איינפירן די פארלאנגטע סקרינינ

   וואקסינירט.
    

סקולס מוזן האבן די קאפאציטעט און אנבאטן סקרינינג טעסטינג פאר סיי וועלכע לערער און שטאב  
ווייניגסטנס איין מאל א וואך. סקולס מוזן אויך האבן די קאפאציטעט צו געבן דיאגנאז טעסטינג פאר סיי  

וועלכע סטודענט, לערער, אדער שטאב מיטגלידער וואס האט סימפטאמען אדער איז געווען  
. עס זענען דא פארשידענע סארטן  19- אויסגעשטעלט צו איינער וואס איז געווען אנגעשטעקט מיט קאוויד

ן מיט אפציעס און באדייטנדע פאנדינג צו דערגרייכן די טעסטינג און סקולס זאלן ווייטער נאענט ארבעט
 זייערע לאקאלע העלט דעפארטמענט.  

    
אז אלע פובליק  DOHוואקסין פארלאנג, רעקאמענדירט אויך דער -אין צוגאב צו איינפירן דער טעסט

פובליק סקולס זאלן שטיצן געלעגנהייטן פאר סטודענטן און שטאב צו האבן -סקול דיסטריקטן און נישט 
יקס אין צוזאמענארבעט מיט לאקאלע געזונטהייט  וואקסינאציע קלינ  19-צוטריט צו קָאוויד

די אנווייזונגען זעצן פאר ווייטער די טעגליכע באריכטן פארלאנג פאר סקול דיסטריקטן צו   מיטארבעטער.
קַארד, נאך א מיטל מיטצוטיילן -סקול קאוויד רעּפָארט NYSפארזיכערן אז זיי שטעלן צו דאטע צו דער 

   אמיליעס און קאמיוניטיס.אינפארמאציע מיט פ 19-קאוויד
    

 .  דארעגולאציע   PHHPCאון דער    דאסקול אנווייזונגען  DOHפאר מער אינפארמאציע, ביטע זעהט די 
  

https://regs.health.ny.gov/sites/default/files/pdf/emergency_regulations/COVID-19%20Reporting%20and%20Testing.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/08/2.61_determination_0.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/09/school-guidance.pdf
https://regs.health.ny.gov/sites/default/files/pdf/emergency_regulations/COVID-19%20Reporting%20and%20Testing.pdf
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