אויף באלדיגע פובליקירונג9/2/2021 :

גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל שרייבט אונטער געזעץ פארלענגערנדיג ווירטואלע פובליק זיצונגען
געזעץ ( )S.50001/A.40001ערלויבט ניו יארקער זיך צו באטייליגן פונדערווייטנס אין סטעיט און
לאקאלע רעגירונג זיצונגען כדי צו רעדוצירן די סכנה פון קאוויד 19-פארשפרייטונג; העלפט
מענטשן מיט דיסעביליטיס צו אנטיילנעמען אין זייער רעגירונג
פריער דעם צופרי האט גאווערנאר קעטי האוקאל אונטערגעשריבן א געזעץ ()S.50001/A.40001
פארלענגערנדיג די ווירטואלע צוטריט צו פובליק זיצונגען אונטער די ניו יארק סטעיט אפענע זיצונגען
געזעץ וועלכע ערלויבט ניו יארקער זיך צו באטייליגן פונדערווייטנס אין לאקאלע רעגירונג זיצונגען
דורכאויס די קאוויד )COVID-19( 19-פאנדעמיע .די געזעץ ,וועלכע איז קודם דורכגעפירט געווארן
דורך אן עקזעקיוטיוו ארדער דורכאויס די סטעיט אָ וו עמערדזשענסי וואס איז געווען אין קראפט לעצטע
יאר ,ערלויבט סטעיט און לאקאלע רעגירונג זיצונגען וועלכע ווערן געווענטליך אפגעהאלטן פנים אל פנים
צו אפגעהאלטן ווערן פונדערווייטנס אנשטאט ,אזוי לאנג וואס די פובליק האט די מעגליכקייט צו זעהן
אדער צוהערן צו די זיצונג און אזוי לאנג וואס די זיצונג ווערט רעקארדירט און אראפגעשריבן
שפעטער .די געזעצליכע טויש וועט פארמינערן די נויט זיך צוזאמצוקומען פאר פובליק זיצונגען אין די
צייט וואס די דעלטא וואריאנט איז פארשפרייט ,און אין די זעלבע צייט ,זיכער מאכן אז פובליק ביזנעס
קען ווייטער אנגיין.
"לאמיר זיין קלאר—די קאוויד 19-פאנדעמיע איז נאכנישט פאריבער ,און איך האב געהערט פון
רעגירונג בעאמטע איבערן סטעיט וועלכע זענען באזארגט איבער די אוממעגליכקייט פון די ארטיגע
איינוואוינער צו האבן צוטריט פונדערווייטנס צו פובליק זיצונגען" ,האט גאווערנאר האוקאל געזאגט.
"די זעלבסט-פארשטענדליכע געזעץ פארלענגערט א פריווילעגיע וואס טוט נישט נאר האלפן ניו
יארקער זיך צו באטייליגן זיכערערהייט אין די פאליטישע פראצעדורן ,נאר עס טוט אויך פארמערן די
צוטריט פון ניו יארקער צו זייער רעגירונג דורכן ערלויבן מער מעגליכקייטן וויאזוי צו זעהן פובליק
זיצונגען .די געזעץ וועט ווייטער פארשטערקערן די אפענע און דורכזיכטיגע פארעם פון רעגירונג וואס
מיר זענען איבערגעגעבן צו אנהאלטן אין די עמּפייער סטעיט".
זיצונגען קענען אפגעהאלטן ווערן אדער דורך א ווידעאו סערוויס ווי 'זּום' אדער דורך די טעלעפאן.
וואס עס האט זיך נישט געטוישט איז אז פובליק קערפערשאפטן זענען געפאדערט צו איינמעלדן
פאר די איינוואוינער ווען א זיצונג וועט אפגעהאלטן ווערן ,און דאס אז זיי זענען געפאדערט צו וויסן
לאזן פאר איינוואוינער וויאזוי צו צוקומען צו די פובליק זיצונגען פונדערווייטנס.
אום מערץ  ,2020 ,12האט עקזעקיוטיוו ארדער  202.1איינגעפרירט די טייל פון ניו יארק סטעיט
געזעץ וועלכע האט פארלאנגט אז זיצונגען זאלן פארקומען פנים אל פנים ,און עס האט ערלויבט פאר
פובליק זיצונגען צו אפגעהאלטן ווערן פונדערווייטנס .אום יוני  ,2021 ,25איז די סטעיט דיזעסטער
עמערדזשענסי געקומען צו אן ענדע ,און מיט דעם איז בטל געווארן די ארדער וואס האט
איינגעפרירט די געזעץ.

סענאטאר דזשערעמי קּוני האט געזאגט" ,איבערהויפט יעצט ,מער פון סיי וועלכע צייט ,איז
דורכזיכטיגקייט און צוגענגליכקייט קריטיש וויכטיג פאר די רעגירונג אין ניו יארק .די געזעץ וועט
ערלויבן פובליק זיצונגען צו אפגעהאלטן ווערן פונדערווייטנס אבער נאכאלץ צו זיין אוועילעבעל צו יעדע
מענטשן וואס וויל עס זעהן ,און דאס איז קריטיש וויכטיג כדי קאמיוניטיס זאלן קענען בלייבן פארמישט
מיט זייערע רעגירונגען דורכאויס די פובליק געזונטהייט קריזיס .די שריט זענען נויטיג כדי ניו יארקער
זאלן ווייטער קענען צוקומען צו ערוויילטע בעאמטע בשעת'ן זיין זיכער אין די צייט וואס מיר ערהוילן
זיך פון די פאנדעמיע".
אסעמבלי מעמבער קערען מעק-מעהאן האט געזאגט" ,כאטש די סטעיט אָ וו עמערדזשענסי האט זיך
שוין געענדיגט ,איז עס קלאר אז די פאנדעמיע האט זיך נישט געענדיגט און אז עס פעהלט זיך נאך אויס
אביסל בויגזאמקייט צו זיכער מאכן אז די רעגירונג קען פונקציאנירן זיכערערהייט .די געזעץ ערלויבט
מוניציפאלע רעגירונגען און אנדערע פאליטישע אפטיילונגען צו אפהאלטן זייערע זיצונגען פונדערווייטנס
כדי די רעגירונג אנגעלעגנהייטן זאלן קענען אנגיין אן איינשטעלן די געזונטהייט און זיכערהייט פון זיצונג
אנטיילנעמער .איך באדאנק גאווערנאר האוקאל פארן אדרעסירן די וויכטיגע אנגעלעגנהייט אין אונזער
אויסערגעווענטליכע סעסיע".
ניו יארק סטעיט אסאָ וסיעישען אָ וו קאַ ונטיס פרעזידענט דזשעק מערען האט געזאגט" ,קאַ ונטיס
אפלאדירן גאווערנאר האוקאל ,מאיאריטעט פירערין סטּוערט-קאָ זינס און ספיקער היסטי פארן
אונטערנעמען די אויסערגעווענטליכע שריט זיך צו צוזאמקומען פאר א ספעציעלע סעסיע צו דורכפירן א
געזעץ צו שענקן פאר קאַ ונטי באָ ורדס און פאר אנדערע פובליק קערפערשאפטן די אויטאריטעט צו
דורכפירן זיצונגען פונדערווייטנס אין פאל וואס עס פעהלט זיך אויס .אזוי ווי די גאווערנאר האט לעצנטס
געזאגט ,לאקאלע ערוויילטע בעאמטע איבער די סטעיט האבן גערופן פאר די צייטווייליגע אויטאריטעט
צוליב די אומזיכערהייט פון די דעלטא קאוויד 19-וואריאנט און מיר זענען דאנקבאר פאר די גאווערנאר
פארן צוהערן צו די זארגן פון לאקאלע רעגירונגען .מיר דינען ניו יארקער אויפן בעסטן פארנעם ווען אלע
ראנגען פון די רעגירונג ארבעטן צוזאמען אויף א פראדוקטיווער אופן ,און די ספעציעלע סעסיע איז
געווען א ביישפיל פון לאקאלע רעגירונגען וואס ארבעטן צוזאמען מיט די גאווערנאר ,מאיאריטעט
פירערין ,ספיקער און אלע סטעיט געזעצגעבער צו זיכער מאכן אז רעגירונגען גייען ווייטער אן צו
פונקציאנירן זיכערערהייט און גלאטערהייט אין די צייט וואס מיר באקעמפן קאוויד".19-
ניו יארק טעיט קאנפערענץ אָ וו מעיארס עקזעקיוטיוו דירעקטאר ּפיטער א .בעינס האט געזאגט,
"דורכאויס די ערשטע פופצן חודשים פון די פאנדעמיע ,האט עקזעקיוטיוו ארדער  202.1ערלויבט פאר
פובליק קערפערשאפטן צו אפהאלטן זיצונגען פונדערווייטנס .די עקספערימענט האט זיך ארויסגעוויזן צו
זיין ווירקזאם און פאפולער ,סיי פון א פונליק געזונטהייט קוק-ווינקל און סיי פון א רעגירונג
אדמיניסטראציע קוק-ווינקל .קיינער טענה'ט זיך נישט דערמיט אז די פובליק באטייליגונג ביי לאקאלע
רעגירונג זיצונגען האט זיך פארמערט בשעת די געזונטהייט סכנות זענען פארמינערט געווארן .דערפאר
וועט דאס געבן פאר לאקאלע רעגירונגען די אויטאריטעט צו נאכמאל קענען אפהאלטן זייערע זיצונגען
פונדערווייטנס ערלויבן די רעגירונג אנגעלעגנהייטן ווייטער אנצוגיין און אין די זעלבע צייט האלטן די
ארטיגע איינוואוינער געזונט און פארזיכערט .דאס איז באזונדערס וויכטיג קוקנדיג אויף די אויפשטייג פון
די דעלטא וואריאנט און די לעצטיגע פארמערונג פון קאוויד פעלער איבער די סטעיט .און א וויכטיגע זאך
איז אז די גאווערנאר'ס פראגראם ביל טוישט נישט די געזעץ איבער די רעכט פון די פובליק זיך צו
באטייליגן ,און דאס ערלויבט לאקאלע רעגירונג קערפערשאפטן צו אוועקשטעלן אירע אייגענע ּפאליסיס".
עדזשּוקעישען קאַ ונסעל קאָ נסאָ רשום קאָ -טשעיר שינאָ טאַ ניקאווא האט געזאגט" ,אפהאלטן זיצונגען
אויסגעמישט ,פנים אל פנים און פונדערווייטנס ,איז געווען גאר שווער פאר שטאטישע און קאמיוניטי
עדזשּוקעישען קאַ ונסעלס ,און די באטייליגונג פון די פובליק איז געפאלן זינט די ארדער וואס האט
איינגעפרירט די אפענע זיצונג געזעץ איז אפגעלאפן סוף יוני .פארערגערנדיג די סיטואציע ,האבן די

אינפעקציע ראטעס געשטיגן צו מער פון  4%אין  ,NYCמאכנדיג פילע עלטערן אוועקשטיין פון פנים-אל-
פנים זיצונגען .איך בין גאר דאנקבאר פאר גאווערנאר האוקאל'ס אונטערנעמונג צו ערלויבן פובליק
קערפערשאפטן צוריקצוגיין צו זיצונגען פונדערווייטנס .מיר וועלן קענען פארבעסערן די באטייליגונג און
אויספיר ן אונזערע אויפגאבן אויף א ווירקזאמן אופן אן איינשטעלן אונזער געזונטהייט אין סכנה".
עמּפייער יוסטיץ צענטער פרעזידענט און  CEOקריסטין בראון האט געזאגט" ,די פובליק האט די
רעכט זיך צו באטייליגן אין זיצונגען פון פובליק קעפערשאפטן ,צו צוהערן צו די וויכוחים און צו זעהן די
פראצעדור ווי די באשליסן ווערן אנגענומען ,און א פאנדעמיע אדער סיי וועלכע עמערדזשענסי דארף
נישט זיין א תירוץ צו אפשוואכן אונזערע דעמאקראטישע פראצעדורן .אלץ א לעגאלע סערוויס
ּפראָ וויידער איבער די גאנצע סטעיט פאר נידעריגע-איינקונפט ניו יארקער ,גלויבן מיר אז דורכזיכטיגקייט
און צוגענגליכקייט זענען באזונדערס וויכטיג פאר מענטשן פאר וועם עס איז מעגליך שווער צו
אראפנעמען צייט פון די ארבעט ,אדער מענטשן וואס עס איז זיי שווער צו פארן כדי צו מיטטיילן זייערע
מיינונגען מיט רעגירונג בעאמטע .מיר באדאנקען גאווערנאר האוקאל פארן אונטערנעמען באלדיגע
שריט צו זיכער מאכן אז אונזער רעגירונג איז דורכזיכטיג".
אסאָ וסיעישען אָ וו טאַ ונס עקזעקיוטיוו דירעקטאר גערי גייסט האט געזאגט" ,אזוי ווי די קאוויד19-
דעלטא וואריאנט פארשפרייט זיך און אינפעקציע ראטעס פארמערן זיך ,האבן טאַ ונס איבער ניו יארק
וויסן געלאזט אז זיי פילן א וואקסנדע נויט אז די אויטאריטעט צו אפהאלטן פובליק זיצונגען פונדערווייטנס
זאל באנייט ווערן .דורכן שענקן פאר פובליק קערפערשאפטן די אויטאריטעט ביז יאנואר  ,2022 ,15טוט
גאווערנאר האוקאל'ס פראגראם ביל וואס טוישט די אפענע זיצונגען געזעץ זיך אפרופן אויף די בעסטע
אופן צו די בקשה בשעת'ן זיכער מאכן די מערסטע באטייליגונג און פארמישונג פון די בירגער וואס איז
מעגליך .די אסאָ וסיעישען אָ וו טאַ ונס טוט שטארק שטיצן די געזעץ און טוט באדאנקען גאווערנאר האוקאל
און די געזעצגעבער פארן צוהערן צו די לאקאלע רעגירונגען און מיטארבעטן מיט זיי".
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