אויף באלדיגע פובליקירונג9/15/2021 :

גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל אנאנסירט סעריע פון ברייטע מאסקע פאדערונגען צו באשיצן ניו יארקער
דורכאויס אויפשטייג פון דעלטא וואריאנט
פנים צודעקן יעצט געפאדערט ביי סטעיט-רעגולירטע טשיילד קעיר (פּלעי גרופעס) פלעצער פאר
קינדער פון צוויי און העכער ,אלע איינגעשטעלטע און באזיכער
ווייזט אן פאר פראגראמען וואו מענטשן וואוינען צוזאמען אנגעפירט ,לייסענסירט ,סערטיפייד
אדער באשטעטיגט דורך די אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס צו פאדערן מאסקעס פון
אלע איינגעשטעלטע און איינוואוינער
ווייזט אן פאר פראגראמען און פלעצער לייסענסירט אדער רעגיסטרירט ביי די אפיס פון גייסטישע
געזונט ,אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע ,אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג
דיסעביליטיס און די אפיס פון צייטווייליגע און דיסאביליטי הילף צו פאדערן מאסקעס
מאסקע פאדערונגען גייט אן אפגעזעהן פון וואקסינאציע סטאטוס
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט א סעריע פון ברייטע מאסקע פאדערונגען
אוועקגעשטעלט צו באשיצן ניו יארקער פון די גאר אנשטעקיגע דעלטא וואריאנט און פון די לעצטיגע
אויפשטייג פון קאוויד )COVID-19( 19-אינפעקציעס אין די גאנצע סטעיט.
די פאדערונג גייט אן פאר טשיילד קעיר צענטערן ,היים-באזירטע טשיילד קעיר פראגראמען
(פּלעי גרופעס) ,און פאמיליע טשיילד קעיר פראגראמען ,עפטער-סקול טשיילד קעיר פראגראמען
וועלכע זענען לייסענסירט דורך די ניו יארק סטעיט אפיס פאר קינדער און פאמיליע סערוויסעס
( )Office of Children and Family Services, OCFSאון איינגעשריבענע גרופע פראגראמען
וועלכע זענען לעגאל פטור פון א לייסענס — דורכאויס אפענע שעות .איינפירן די מאסקע
רעגולאציע אין טשיילד קעיר פראגראמען וועט מאכן די זעלבע כללים פאר טשיילד קעיר
פראגראם קינדער און שולע קינדער וועלכע זענען אפט אין די זעלבע געביידע.
נייע מאסקע פאדערונגען וועלן אויך אנגיין פאר פראגראמען און פלעצער לייסענסירט,
רעגיסטרירט ,אנגעפירט דורך ,סערטיפייד אדער באשטעטיגט דורך די אפיס פון גייסטישע
געזונט ( ,)Office of Mental Health, OMHאפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע
( ,)Office of Addiction Services and Supports, OASASאפיס פאר מענטשן מיט
אנטוויקלונג דיסעביליטיס ( Office for People With Developmental Disabilities,
 ,)OPWDDאפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס און די אפיס פון צייטווייליגע און
דיסאביליטי הילף ( .)Office of Temporary and Disability Assistance, OTDAדאס
רעכנט אריין – אבער נישט נאר – סערטיפייד פראגראמען וואו מענטשן וואוינען אדער דעי
פראגראמען ,אינפּעישענט און אַוטפּעישענט גייסטישע געזונטהייט פלעצער ,דראג אביוּז
פראגראמען ,קינדער טורמע פראגראמען ,פלעצער וואו קינדער וואוינען ,פאסטער קעיר

פראגראמען ,אנטלאפענע און היימלאזע קינדער ,משפחה אביוּז און אנדערע שעלטער
פראגראמען .די פאדערן גייען נאר אן פאר איינער וואס איז מעדיציניש אומשטאנד צו פארטראגן
א מאסקע ,אפגעזעהן פון וואקסינאציע סטאטוס.
"מיט די אויפשטייג פון די דעלטא וואריאנט ,איז דאס פאדערן מאסקעס ביי סטעיט-רעגולירטע טשיילד
קעיר ,גייסטישע געזונט און דראג אביוּז פלעצער א וויכטיגע חלק פון אונזער ברייטערע סטראטעגיע צו
פארשטייטערן די פארשפרייטונג פון די ווירוס ,זיכערערהייט צוריק עפענען אונזער עקאנאמיע און
באשיצן שוואכערע מיטגלידער פון אונזער באפעלקערונג" ,גאווערנער האקול האט געזאגט" .פאר
קינדער אונטער  12יאר אלט וועלכע זענען נאכנישט בארעכטיגט צו וואקסינירט ווערן זענען מאסקעס די
בעסטע שוץ-מיטל קעגן קאוויד 19-אינפעקציע .די נייע מאסקע פאדערונגען מאכט זיכער אז קינדער אין
אונזערע טשיילד קעיר מוסדות באקומען די זעלבע שוץ ווי די קינדער אין אונזערע שולעס".
די נייע מאסקע פאדערונג אין טשיילד קעיר מוסדות ברענגט ניו יארק סטעיט צו נאכקומען די פעדעראלע
צענטערס פאר קראנקייט קאנטראל און פארמיידונג ()Centers for Disease Control and Prevention
אנווייזונגען וועלכע זענען ארויסגעגעבן געווארן אין יולי ,רעקאמענדירנדיג ברייטע מאסקע פאדערונגען אין
אינעווייניגע פלעצער פאר סיי ווער פון צוויי און עלטער וואס איז נישט וואקסינירט קעגן קאוויד 19-און איז
מעדיציניש אומשטאנד צו אנטוהן א מאסקע .עס מאכט אויך אז טשיילד קעיר מוסדות זאלן זיין גלייך מיט
שולעס מיט די מאסקע פאדערונגען אנאנסירט אום גאווערנאר האוקאל'ס ערשטע טאג אינעם אפיס.
וויבאלד די דעלטא וואריאנט איז גאר אנשטעקיג זענען געווען גרויסע פארמערונגען אין פעלער אין
מענטשן פון אלע עלטערס .וויבאלד קינדער אונטער  12יאר אלט זענען נאכנישט בארעכטיגט צו
באקומען די וואקסין ,זענען געווען גרויסע פארמערונגען אין פעלער ביי קינדער ,ברענגנדיג צו העכערע
צאלן פון שווערע פעלער .די צוגעקומענע שוץ-מיטלען וועלן העלפן האלטן ניו יארק'ס קינדער זיכער אין
די וויכטיגע צייט.
 OCFSקאמישאנער שילע דזש .פּוּל האט געזאגט" ,מיר האבן געהערט פון פילע עלטערן און
איינוואוינער פון פלעצער וואו מענטשן וואוינען צוזאמען בעטנדיג אז די סטעיט זאל פאדערן מאסקעס
וויבאלד טשיילד קעיר און פראגראמען וואו מענטשן וואוינען צוזאמען וועלן נישט פאדערן די שוץ-מיטל
אויב די סטעיט וועט עס נישט פאדערן .מיר ווילן האלטן אלע קינדער און איינגעשטעלטע אין טשיילד
קעיר פראגראמען ,און אזוי אויך די איינגעשטעלטע און איינוואוינער פון פראגראמען וואו מענטשן
וואוינען צוזאמען ,זיכער פון די פארשפרייטונג פון אינפעקציע ,און אנטוהן א מאסקע איז די בעסטע מיטל
וואס מיר האבן .ק ינדער ווילן זיין ווי די ערוואקסענע ארום זיי ,און זיי וועלן זיך גרינג צוגעוואוינען צו די
מאסקע פאדערונג".
 OMHקאמישאנער דר .ען סאליווען האט געזאגט" ,עס איז קלאר אז מאסקעס העלפן קאנטראלירן
און פארמיידן די פארשפרייטונג פון אינפעקציע .זינט די אנהויב פון די קאוויד 19-קריזיס האט די OMH
ארויסגעגעבן אנווייזונגען פאר אונזערע סטעיט-אנגעפירטע מוסדות און קליניקס ,און אזוי אויך פאר
קאמיוניטי-באזירטע גייסטישע גאזונט העלטקעיר פּראָוויידערס ,רעקאמענדירנדיג און ערמוטיגנדיג
דאס באנוץ פון מאסקעס און אנדערע שוץ-מיטלען .איך בין זייער פרייליך אז גאווערנאר האוקאל האט
אונטערגענומען די שריט צו אוועקשטעלן און פארשטערקערן מאסקע פאדערונגען וועלכע וועלן באשיצן
העלטקעיר ארבייטער ,אונזערע פאציענטן און קליענטן און אונזער קאמיוניטי פון קאוויד".19-
 OASASקאמישאנער ארלין גאנזאלעז-סאנשעז האט געזאגט" ,צושטעלן הויכע-קוואליטעט דראג
באנוץ באהאנדלונג אין די זיכערסטע אטמאספערע וואס נאר מעגליך איז אייביג געווען א הויפט
פריאריטעט אין די ארבעט פון די  ,OASASבאזונדערס דורכאויס די קאראנאווירוס פאנדעמיע .די מאסקע
פאדערונגען וועלן פארזיכערן אז מענטשן וועלכע ווערן באהאנדלט דורך אונז קענען זיך קאנצעטרירן אויף
זייער געזונט און וואולזיין און ,אין די זעלבע צייט ,באשיצן זיך אליין און אנדערע פון קאוויד".19-

 OPWDDקאמישאנער טעאָדאר קאסטנער ,MS, MD ,האט געזאגט" ,צו פארזיכערן די זיכערהייט
פון די מענטשן וועם מיר שטיצן איז אונזער העכסטע פריאריטעט ,און גאווערנאר האוקאל האט
אויפגעוויזן איר אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו דערגרייכן דעם ציהל מיט איר רוף פאר ברייטע מאסקע
פאדערונגען פאר די וועלכע קענען עס פארנעמען .אזוי ווי מיר טוהען ווייטער ערמוטיגן איינגעשטעלטע
צו באקומען די וואקסין כדי צו האלטן זיך אליין ,זייערע באליבטע און די מענטשן וועם מיר שטיצן זיכער,
איז עס אויך וויכטיג צו ווייטער נאכפאלגן שוץ-מיטלען ווי מאסקעס און אנדערע אינפעקציע קאנטראל
פראטאקאלן צו האלטן די שוואכערע ניו יארקער באשיצט פון ערנסטע קראנקייט און אפילו טויט פון די
קאוויד 19-ווירוס".
 OTDAקאמישאנער מייק העין האט געזאגט" ,מיר קענען נישט ערלויבן אונזער סטעיט צוריקצופאלן
צו א צייט ווען די קאראנאווירוס פארשפרייטונג האט געבושעוועט אין אונזערע קאמיוניטיס .די
וויסנשאפט דא איז קלאר :מאסקעס זענען א פשוט'ע און מעסיגע וועג צו באדייטנד רעדוצירן די
פארשפרייטונג פון די ווירוס ,אריינרעכענענדיג די גאר אנשטעקיגע דעלטא וואריאנט .מיר אפלאדירן
גאווערנאר האוקאל פארן אננעמען א שכל'דיגע צוגאנג צו די קאמף קעגן די אנגייענדע פאנדעמיע און
פארן זיכער מאכן אז די פלעצער וועלכע זענען לייסענסירט אדער רעגיסטרירט ביי די סטעיט טוהען
אונטערנעמען די נויטיגע באווארענונג מיטלען צו האלן די מענטשן וועם זיי דינען זיכער".
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