אויף תיכף ארויסצוגעבן9/21/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט ּ 120פאַ ּפ-אָ ּפ וואקסינאציע פלעצער אויף  12וואכן אלס טייל פון דער
סטעיט׳ס  VAXTOSCHOOL#קאמפיין צו העכערן וואקסינאציע ראטעס צווישן יונגערע ניו
יארקערס
פלעצער שטיצן סטעיט׳ס ציל צו העכערן וואקסינאציע ראטעס איבער׳ן סטעיט צווישן  12ביז -17
יעריגע
נייע וועבזייטל ביי  ny.gov/vaxtoschoolפאר עלטערן או גארדיענס מיט גרייט-געמאכטע
מאטעריאלן פאר סקולס און לאקאליטעטן וועלכע אראנזשירן  #VaxtoSchoolפארקומענישן
 #VaxtoSchoolפאפ-אפ פלעצער וועלן זיך עפענען אין געגנטער מיט נידעריגע קאָ וויד19-
וואקסינאציע ראטעס צווישן  12ביז -17יעריגע און  #VaxtoSchoolווענס צוצושטעלן מאביל
וואקסינאציעס
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז  120נייע ּ #VaxtoSchoolפאַ ּפ-אָ ּפ וואקסינאציע
פלעצער וועלן פארקומען לענגאויס ניו יארק אין לויף פון א -12וואכיגע צייט אפשניט אלס טייל פון דעם
 #VaxtoSchoolקאמפיין צו העכערן וואקסינאציע ראטעס צווישן יונגערע ניו יארקערס .אין לויף פון די
קומענדע  12וואכן וועט דער סטעיט דעפארטמענט ארבעטן מיט לאקאליטעטן ,קאמיוניטי-באזירטע
ארגאניזאציעס און העלטקעיר צענטערס אוועקצושטעלן די נייע פלעצער אין אלע ראיאנען פון דעם
סטעיט ,שטיצנדיג דער סטעיט׳ס ציל פון באדייטנד העכערן וואקסינאציע ראטעס צווישן דער
באפעלקערונג .אין צוזאמענארבעט מיט׳ן סטעיט וועט יעדער ראיאן האלטן צוויי פארקומענישן יעדע
וואך ,און מיטארבעטער ,אויפנאם פלעצער ,און אוטריטש ארבעט וועלן זיין צוגעפאסט אמבעסטן
צוצוטרעפן די געברויכן פון די קאמיוניטיס זיי זענען געבויט געווארן צו סערווירן.
"זינט אנהייב ווערן גאווערנער פיר וואכן צוריק האב איך קלאר געמאכט אז מיר דארפן ברענגען קינדער,
לערער ,און שטאב צוריק אין סקול אריין מיט זיכערקייט ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .מיט די
ּפאַ ּפ-אָ ּפ וואקסינאציע פלעצער הייבן מיר אונטער אונזער  #VaxtoSchoolקאמפיין אויפ׳ן ראוד און מיר
גייען אריין אין קאמיוניטיס וואו וואקסינאציע ראטעס שלעפן נאך אלץ נאך צווישן יונגערע ניו יארקערס,
כדי מיר זאלן קענען גרייכן ווי מער פאמיליעס עס איז מעגליך און מאכן אונזערע סקולס זיכערער פאר
סטודענטן און שטאב".
דער סטעיט האט איינגעפירט א מולטי-שיכטיגע  #VaxtoSchoolקאמפיין איבער׳ן גאנצן סטעיט כדי צו
העכערן קאָ וויד 19-וואקסינאציע ראטעס צווישן סקול-עלטער ניו יארקערס ,ווייטער פארצוזעצן דער
גאווערנער׳ס אנטשלאסנקייט צו מאכן די געזונט און וואוילזיין פון סטודענטן ,לערער ,און פאמיליעס א
הויפט פריאריטעט.
א קאמיוניטי-באזירטע מעדיצינישע פראפעסיאנעל וועט זיין אויף יעדעס פלאץ צו ענטפערן סיי וועלכע
פראגעס עלטערן אדער גארדיענס פון סקול-עלטער ניו יארקערס וועלן האבן .אינאיינעם מיט די נייע

פלעצער ,אלס נאך א מיטל צו הייבן צוטריט צו וואקסינאציעס לענגאויס ניו יארקער קאמיוניטיס ,וועלן
 #VaxtoSchoolבאסעס  --מאביל וואקסינאציע באמיאונגען  --ווערן ארויסגעברענגט אין צוגענגליכע,
סקול -און יוגנט-געאייגנטע ערטער איבער׳ן סטעיט ,ווי למשל פובליק פארוויילונגס ערטער ווי
באסקעטבאל קאורטס און פארקס .דאס וועט העלפן מאכן דער וואקסין גרינג צו באקומען פאר סקול-
עלטער ניו יארקערס און זייערע פאמיליעס  --זיי אנצוטרעפן דארט וואו זיי זענען ,אויף א שטייגער
וועלכע וועט געווינען זייער צוטרוי.
אלס טייל פון דער באמיאונג ,האט גאווערנער האקול אנאנסירט א ניי-אויפגעשטעלטע ספעציעלע
וועבזייטל ביי  ny.gov/vaxtoschoolמיט קריטישע מאטעריאלן פאר עלטערן און אויפציער פון ניו
יארקער קינדער אין סקול און סקול קאמיוניטיס .דער נייער ארט רעכנט אריין אינפארמאציע ,און אן
 FAQפאר עלטערן און גארדיענס ,ווי אויך א המון פון גרייט-געמאכטע שילדן פאר סקול פירער צו שטיצן
 #VaxtoSchoolבילדונג און אפעראציעס אין זייער ארטיגע קאמיוניטיס אויפ׳ן פלאץ .דער וועבזייטל
וועט מען ווייטער דערפרישן מיט נייע אינפארמאציע וועגן דער  #VaxtoSchoolקאמפיין ,אריינגערעכנט
ּפאַ ּפ-אָ ּפ פלעצער און אינצענטיוו באמיאונגען  --ווי צום ביישפיל דער לעצטנסדיגע צוזאמענארבעט מיט
"גאווערנער׳ס ּבאָ ל" ,וואו  125אומזיסטע טיקעטס זענען ביישטייערט געווארן אלס אינצענטיוון צו שטיצן
דעם סטעיט׳ס  #VaxtoSchoolפראגראם.
אין צוגאב האט דער סטעיט איינגעפירט א נייע אינסטעגרעם טשענעל ,VaccinateNY@ ,אויף
אויסצושולן ניו יארקער סקול קינדער און זייערע פאמיליעס וועגן דער קאוויד 19-וואקסין דירעקט .דער
נייע סאושעל מעדיע בלאט וועט צושטעלן צוגצוגענגליכע און אינטעראקטיווע תוכן דורך גרינג-צו-
פארשטיין וואקסין אינפארמאציע ,פאראויסגעזעענע תוכן מיטארבעטער #VaxtoSchool ,נייעס און
סאושעל מעדיע דעזיין פארמעסטן ,און קורצע ווידעאוס וועלכע וועלן פארשטיין געבן דער נושא ,און
פארזיכערן אז גארנישט ווערט נישט פארזעהן אין אונזערע באמיאונגען צוצושטעלן פאר אלע ניו
יארקערס די פאקטן וועגן קאוויד 19-וואקסין DOH .וועט אויך אונטערהייבן די עלעקטראנישע בילדונג
באמיאונגען לענגאויס אלע זייערע טשענעלס אריינגערעכנט פעיסבוק ,אינסטעגרעם ,און טוויטער.
קינדער אין די יארן פון  12ביז  17קענען באקומען דעם פייזער-בייאוענטעק קאוויד 19-וואקסין ,וועלכס
איז צו באקומען אונטער עמערדזשענסי אויטאריזירונג פאר קינדער אין די עלטער פון  12ביז  15און איז
פולשטענדיג באוויליגט פאר די יארן  16און העכער .די אנדערע קאוויד 19-וואקסינען זענען נאכנישט
אויטאריזירט אדער באוויליגט פאר דער עלטער .אויב איר זענט איינע פון די עלטערן אדער אויפציער פון
ניו יארקער סקול קינדער קענט איר אויך באזוכן  ,vaccines.govטעקסט אייער זיפ קאוד צו ,438829
אדער רופט  1-800-232-0233צו געפונען א וואקסין ארט נעבן אייך .מאכט זיכער אז דער פראוויידער
טוט אנבאטן דעם פייזער-בייאוענטעק קאוויד 19-וואקסין.
עלטערן ווערן דערמוטיגט זיכער צו מאכן אז זייער קינד איז אפ-טו-דעיט אויף אלע רעקאמענדירטע און
פארלאנגטע וואקסינאציעס .ביטע באזוכט דעם העלט דעפארטמענט׳ס וועבזייטל פאר מער
אינפארמאציע אויף רעקאמענדירטע קינדהייט און יוגנטליכע אימוניזאציעס.
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