
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/22/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מאל ָאווערטיים פאר   2.5צוצושטעלן ביז   PEFאון  CSEAגאווערנער האקול אנאנסירט אפמאך מיט 
 SUNYנורסעס און אנדערע קריטישע העלטקעיר פראפעסיאנעלן און שפיטאל ארבעטער ביי  

 שפיטעלער 
  

דאונסטעיט העלט ענד סייענסעס, סטאני ברוק אוניווערסיטעט  SUNYפרואוו פראגראם ביי 
שפיטאל, און אפסטעיט אוניווערסיטעט שפיטאל צו העכערן ָאווערטיים באצאלונג פאר נורסעס,  

LPN ׳ס, מעדיצינישע געהילפן און אנדערע שטאב מיטגלידער וואס זענען בארעכטיגט 
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט דאס אנהייבן פון א פרואוו פראגראם צוצושטעלן פאר  
באהאנדלער העלטקעיר פראפעסיאנעלן און שפיטאל ארבעטער  - נורסעס און אנדערע קריטיש פאציענט 

, וועלכס איז ביי סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק שפיטעלער מיט ביז צוויי און א האלב מאל ָאווערטיים
׳ס דריי  SUNYגעווענליך ביי איינס אין א האלב מאל די געווענליכע געהאלט. שטאב מיטגלידער ביי 

דאונסטעיט העלט ענד סייענסעס, סטאני ברוק   SUNYשפיטעלער זענען בארעכטיגט זיך צו באטייליגן: 
גייט אויף צוריק ביז    אוניווערסיטעט שפיטאל, און אפסטעיט אוניווערסיטעט שפיטאל. דער בענעפיט

און קען מעגליך זיין אויטאריזירט פאר רעגיסטרירטע נורסעס, גע׳לייסענס׳טע   16סעפטעמבער 
פראקטיק נורסעס, טעקניקער, מעדיצינישע געהילפן, באהעלפער, אפיס ארבעטער, רוימער און רייניגער,  

, ווען די  2021רן ביז׳ן ענדע באהאנדלענדע שטאב מיטגלידער, און וועט אפערי-און אנדערע פאציענט
מעדיצינישע איינגעשטעלטע וואס   SUNY 7,637תוצאות וועלן ווערן אפגעשאצט. אינאיינעם פארמאגט 

 זענען באשטימט בארעכטיגט פאר דער פרואוו פראגראם.  
  
ניו יארק סטעיט׳ס העלטקעיר העלדן האבן געארבעט אומערמידליך און איינגעשטעלט זייערע אייגענע  "

  "לעבנס דורכאויס דער געפערליכער פאנדעמיע, און זיי זאלן ווערן פאסיג באצאלט פאר זייער ארבעט,
דער וויכטיגער אפמאך וועט העכערן ָאווערטיים באצאלט פאר אונזער  "  האט גאווערנער האקול געזאגט.

ענען פאר  שפיטעלער און העלפן זיי צו אנערק SUNYאיבערגעארבעטע העלטקעיר פראפעסיאנעלן ביי 
זייער פובליק סערוויס. מיר זענען שולדיג פאר אונזער העלטקעיר פראפעסיאנעלן און שפיטאל 

באשעפטיגטע וואס האבן געהאלטן אפן די טירן א ריזיגע חוב פון דאנקבארשאפט פאר זייער ארבעט אין 
יגן ריכטונג אויף לויף פון דער פאנדעמיע און דאס וועט פירן ניו יארק א קליינע טריט אין דעם פאס

   "באצאלן אונזערע ארבעטער.
    

פינאנצירונג פאר די ָאווערטיים וועט קומען די שפיטעלער׳ס איינקונפט פון אפעראציעס. ניו יארק סטעיט  
וועט נעמען ווייטערדיגע שריטן צו שטיצן העלטקעיר ארבעטער אין דעם צוקונפט נאך דעם אפמאך אויף 

נויטיגע ארבעט פון אונזער העלטקעיר פראפעסיאנעלן ביי  -קענען די העכסטצו פארזיכערן אז מיר אנער 
    אלע איינריכטונגען.

  
SUNY  ,אונזער "קאנצעלאר דזשים מאלאטראס האט געזאגטSUNY   מעדיצינישע און שפיטאל

שטאב זענען געווען אויף די ליניעס אויפ׳ן פראנט, העלדיש געקעמפט קעגן דעם קאוויד קריזיס זינט ווען 
עס האט זיך אנגעהויבן און זיי זעצן פאר ווייטער זייער אומערמידליכע און העלדישע קאמף יעדן טאג  

טוהן אלץ וואס מיר קענען אויף אנצוהאלטן אונזער  פאר די פאציענטן וואס זיי סערווירן און מיר מוזן 



ארבעטסקראפט. די העלטקעיר העלדן ביי אונזער שפיטעלער פארטרעטן דאס סאמע בעסטע פון 
SUNY   און מיט די ָאווערטיים העכערונג וועלן מיר פארזעצן ווייטער צו שיקן א שטארקער מעסעדזש

העלטקעיר ארבעטער. איך דאנק גאווערנער האקול פאר  וועגן אונזער טיפער אנטשלאסנקייט צו אונזערע 
איר פעסטע שטיצע פון אונזער אומערמידליכע און איבערגעגעבענע העלטקעיר שטאב, ווי אויך די סטעיט  

ארבעטער באציאונגען טיעם, אונזערע יוניאן פארשטייער, און אונזער שפיטאל פירערשאפט אויף דאס  
   "אלץ צו ערמעגליכן.

  

CSEA דער אפמאך אנערקענט די אנגייענדע  "עזידענט מערי אי. סוליווען האט געזאגט, פר
איבערגעגעבנקייט פון די עסענשעל וואורקערס דורכאויס דער פאנדעמיע, און די באלדיגע ָאווערטיים 

שעה׳ן פארלאנגט פון זיי צוליב וואקסינאציע פארלאנגען. די צוגעגעבענע ָאווערטיים באצאלונג טוהט צום  
מערסטן געפעלן פאר אלע פון די ארבעטער וואס האלטן ווייטער אן צוצושטעלן נויטיגע סערוויסעס אין די  

מיר   שווערע צייטן און זעצן פאר ווייטער צו ערפילן זייערע פארשפרעכונגען צו די מענטשן פון ניו יארק.
אנערקענונג פון די שווערע זענען דאנקבאר אז גאווערנער האקול האט איינגעפירט דעם ענדערונג אין  

צייטן און אז זי נעמט דער פירעשאפט אין צוריקשטעלן אונזער סטעיט אויף די רעלסן. טראצדעם וואס עס  
איז נאך דא פיל ארבעט צו טוהן האבן מיר קאנפידענץ אז דורך ארבעטן אינאיינעם מיט דער עקזעקיוטיוו 

   "טריט אין דעם גוטן ריכטונג. דאס איז זיכער א קענען מען נאך אסאך אויפטוהן.
  

PEF  ,פרעזידענט וועין ספענס האט געזאגט"PEF   נורסעס און אנדערע העלטקעיר פראפעסיאנעל
. ארויפקלאפן אביסן העכער  19-ריזיקירן זייערע לעבנס יעדן טאג צו באהאנדלען פאציענטן מיט קאוויד

ן זיי צו באלוינען אויף אלץ וואס זיי האבן מקריב זייער ראטע איז איין קליינע שריט וואס מיר קענען נעמע
קאנצעלאר מאלאטראס פאר׳ן זיך באטייליגן מיט  SUNYגעווען. איך וויל דאנקען גאווערנער האקול און 

PEF   צו דערגרייכן דעם אפמאך. מיר מוזן טוהן אלץ וואס מיר קענען אויף צו באצאלן מיט יושר און
ינער אין מיטן פון א פאנדעמיע ווען זייערע פעאיגקייטן זענען נאך מער  אנהאלטן די געטרייע פובליק באד

  "נייטיג ווי סיי ווען.
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