
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל   15/9/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

וואקסינאציעס און זיך  19-גאווערנאר האוקאל אנאנסירט נייע אונטערנעמונגען צו פארמערן קאוויד 
  צו גרייטן פאר בוּסטער שאַטס

  
אומזיסטע טיקעטס צו גאווערנארס באל מוזיק פעסטיוואל פאר מענטשן וועלכע באקומען   125

  # צייטווייליגע וואקסינאציע פלאץVaxtoSchoolזייער ערשטע וואקסין דאזע ביי א 
 

EMT 2,000וואקסין, צוריקברענגנדיג מער פון  19-'ס וועלן אויטאריזירט ווערן צו גיבן קאוויד  
  מענטשן וועלכע קענען וואקסינירן אריין אין די סטעיט'ס וואקסינאציע פראגראם

  
'ס צו באקומען טרענירונג צו העלפן פארגרעסערן די צאל מענטשן  EMTבעיסיק  50,000ערלויבט 

  וועלכע זענען וואקסינירט אין ניו יארק
  

סטעיט טוט ווייטער ארבעטן צוזאמען מיט לאקאלע העלט דעפארטמענטס וועלכע קענען העלפן  
  גראםטרעפן פלעצער וואו צו וואקסינירן און ערמוטיגן אנטיילנעמונג אין בוּסטער שאַט פרא

  
  19-גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט נייע אונטערנעמונגען צו פארמערן קאוויד

(COVID-19 )  וואקסינאציעס און זיך צו גרייטן פאר בוּסטער שאַטס ווען עס וועט באשטעטיגט ווערן
פינף   . צו ווייטער צושטופן וואקסינאציע ביי ניו יארקער אין שולע עלטער, וועלן הונדערטFDAדורך די 

און צוואנציג אומזיסטע טיקעטס צו די קומענדיגע גאווערנארס באל מוזיק פעסטיוואל געגעבן ווערן פאר  
דורך די   # צייטווייליגע פלאץVaxtoSchoolמענטשן וועלכע באקומען זייער ערשטע וואקסין דאזע ביי א 

  נייע באלוינונג פראגראם.
  

די גאווערנאר האט אנגעוויזן די סטעיט'ס העלט דעפּארטמענט צו אויטאריזירן הצלה וואלונטירן צו גיבן די  
פולשטענדיג טרענירטע מענטשן וועלכע פלעגן   2,000דאס לייגט באלד צו מער פון   וואקסין. 19-קאוויד 

'ס וועלן קענען באקומען די  EMTבעיסיק  50,000נאך  אקסינען צוריק אין די סטעיט'ס פראגראם.שוין גיבן וו
  וואקסין און בוּסטער דאזעס. 19-פארלאנגטע טרענירונג כדי צו קענען העלפן גיבן די קאוויד 

  
"מער פון פיר ארויס פון יעדע פינף ערוואקסענע ניו יארקער האבן באקומען צום ווייניגסטנס איין דאזע 

וואקסין, און כאטש זענען באדייטנד פאראויס פון רוב אנדערע סטעיט'ס מיט אונזער  19-פון די קאוויד
ען נישט וואקסינירט האבן הויכע צאל פון וואקסינירטע מענטשן, דאך בלייבט די פאקט אז די וועלכע זענ

גאווערנער באדייטנד גרעסערע אויסזיכטן צו באקומען שווערע סימפטאמען און האספיטאליזירט ווערן", 
"די וואקסין ארבעט, אבער נאר אויב מיר נעמען עס, און דערפאר נוצן מיר   האקול האט געזאגט.

באקומען זייער שאַט אוועקצושטעלן די  שעפערישע באלוינונגען צו צוציהען מענטשן וועלכע דארפן נאך 
  נויטיגע שוץ מיטל צו אפשלאגן די ווירוס נאכאמאל." 
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'ס קען דורכגעפירט ווערן דורך די אינטערנעט אדער פנים אל  EMTדי געפאדערטע טרענירונג פאר 
יער  באשטעטיגטע וואקסינירער דורכן דעמאנסטרירן זי-'ס וועלן ווערן סטעיטEMTפנים. לייסענסירטע 

  פעהיגקייט דורך די אינטערנעט אדער פנים אל פנים. 
  

גייט ווייטער אן מיט זייער ארבעט צוזאמען מיט לאקאלע העלט דעפּארטמענטס וועלכע קענען   DOHדי 
די בעסטע זייערע קאמיוניטיס. לאקאלע העלט דעפּארטמענטס האבן אויספלאנירט מאסן וואקסינאציע  

דינען א קריטישע ראלע צו אנפילן די לאך אין לאקאלע מעגליכקייטן,  קאמפיינען, און זיי קענען 
באזונדערס ווען פיל מענטשן ווילן וואקסינירט ווערן אין די זעלבע צייט. ביז היינט האבן שוין לאקאלע 

וואקסינאציע    19-קאמפיינען פאר די קאוויד 200העלט דעפּארטמענטס דורכגעפירט מער פון 
עט צוזאמען מיט לאקאלע העלט דעפּארטמענטס כדי צו אנקומען צו  ארב DOHפראגראם. די 

דאקטוירים'ס אפיסעס, קליניקס און אנדערע פּראָוויידערס אין זייערע קאַונטיס זיי צו ערמוטיגן צו  
  אנטיילנעמען אין די בוּסטער פראגראם.

  
  VaxtoSchool#די עפענונג פון א פילפאכיגע   אנאנסירטדי גאווערנער קעטי האקול האט לעצטנס 

וואקסינאציעס צווישן ניו   19-וידקאמפיין איבער די גאנצע סטעיט צו העלפן פארמערן די צאל קאו
יארקער אין שולע עלטער, פאראויסרוקנדיג די אדמיניסטראציע'ס איבערגעגעבנקייט צו מאכן די געזונט  

און וואוילזיין פון תלמידים/ות, טיטשערס און פאמיליעס פאר א הויפט פריאריטעט. אלס טייל פון דעם  
  19-צייטווייליגע קאוויד VaxtoSchool#ירט אז נייע אונטערנעמונג, האט דער גאווערנער אויך אנאנס

וואקסינאציע פלעצער וועלן זיך עפענען אין געגנטער וואו די זיפּ קאוד ציפערן ווייזן אז די צאל 
יאר אלט איז נידעריגער פון די דורכשניט אין די גאנצע   17ביז  12וואקסינאציעס פאר קינדער פון  

דיצינישע פראפעסיאנעל וועט זיין אויף יעדעס פלאץ צו ענטפערן סיי  באזירטע מע-סטעיט. א קאמיוניטי
 גאווערנארס באל עלטער ניו יארקערס וועלן האבן.-וועלכע פראגעס עלטערן אדער גארדיענס פון סקול

עטס צו זייער באגייסטערנדע סעפטעמבער מוזיק פעסטיוואל  אומזיסטע טיק 125האט בייגעשטייערט 
#  VaxtoSchoolביי רענדעל'ס איילענד אלץ א באלוינונג פארן זיך וואקסינירן צו העלפן די סטעיט'ס 

אונטערנעמונג. די טיקעטס זענען אוועילעבעל פאר מענטשן וועלכע האבן באקומען אן ערשטע דאזע פון  
  .# צייטווייליגע וואקסינאציע פלאץVaxtoSchoolאנגעפירטע -ביי א סטעיטוואקסין   19-זייער קאוויד

  
###  
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