
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/23/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האקול אנאנסירט מיטארבעטשאפט מיט ניו יארק׳ס פראפעסיאנעלע פוטבָאל טיעמס צו  
 שטיצן דאס וואקסינירן ניו יארקערס  

    
באפעלאו ּבילס, ניו יארק דזשייענטס, און ניו יארק דזשעטס אריינגערעכנט אין דעם איטעגרירטע 

ערמוטיגן מער ניו יארק פאמיליעס זיך צו  מידיע קאמפיין און וואקסין אינצענטיוו פראגראם צו ד
 וואקסינירן דעם הערבסט 

    
גורלות צו געווינען פרייזעס    5פוטבָאל סוויּפסטעיקס;  NYS #VaxandWinרעכנט אריין  

געים דורכלעבענישן, אונטערגעשריבענע -אריינגערעכנט שפיל טיקעטס, ספעציעלע אין 
 קלאפערגעצייג, און נאך  

    
  9בארעכטיגטע ניו יארקערס וואס האבן באקומען זייער ערשטע וואקסין דאזע צווישן סעפטעמבער 

   דא  קענען זיך איינשרייבן 24און אקטאבער 
  

ו  , ארויסציאונג סקעדזשיול צ29ערשטע געווינערס זענען אנאנסירט געווארן סעפטעמבער 
  דא באקומען 

    
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אן אינטעגרירטע מידיע און וואקסין אינצענטיוו פראגראם  
אין שותפות מיט אלע דריי פראפעסיאנעלע פוטבָאל טיעמס צו שטיצן וואקסינאציעס צווישן ניו יארקערס  

  VaxandWin#שיכטיגע מארקעטינג אונטערנעמונג און  -נאכנישט וואקסינירט. דער מולטיוואס זענען 
פוטבָאל סוויּפסטעיקס רעכענען אריין די באפעלאו בילס, די ניו יארק דזשייענטס, און די ניו יארק  

דזשעטס וועלכע שליסן זיך אן מיט׳ן סטעיט זיך צו בעטן ביי אלע אומוואקסינירטע ניו יארקער  
וואקסענע און בארעכטיגטע סקול קינדער און יוגנטליכע זיך צו וואקסינירן דעם הערבסט אזוי ווי ניו ער

 יארקערס קערן זיך אום אין סקול אריין, צו דער ארבעט, און צו פוטבָאל.  
  
אזוי ווי מיר האבן געהערט פון די שפילער אליין איז דער בעסטער דעפענסיוו מיטל איז דער בעסטער  "

אפענסיווע. ניו יארק סטעיט האט געמאכט ריזיגע פארשריטן אין וואקסינירן בארעכטיגטע ניו יארקערס,  
ך אן, בין איך שטאלץ  אבער עס איז נאך דא אסאך ארבעט צו טון. אזוי ווי דער פוטבָאל סעזאן הייבט זי

צו אנאנסירן דער אייגנארטיגער וואקסין אינצענטיוו פראגראם מיט אלע פון ניו יארק׳ס פראפעסיאנעלע  
האט גאווערנער האקול   "פוטבָאל טיעמס פארצוזעצן ווייטער די ארבעט אויף א נייעם שפיל פעלד,

יו יארק דזשייענטס, און די ניו יארק  די באפעלאו בילס, די נ —איך דאנק ניו יארק׳ס טיעמס  "  געזאגט.
פאר׳ן לאזן אין גאנג דער המצאה׳דיגער פראגראם מיט אונז אינאיינעם, און זיך אנשליסן    —דזשעטס 

וואקסין.  19-מיט׳ן סטעיט אין פארשפרייטן דעם מעסעדזש אויף די וויכטיגקייט פון באקומען דעם קאוויד
   "צייט זיך צו וואקסינירן.אויב איר האט נאך געווארט, איז איצט די 

    
דורכ׳ן ארבעטן מיט אלע דריי פוטבָאל טיעמס אין איינע פון די ברייטסטע וואקסין אקטיוואציעס ביז 
היינט, נעמט אריין דער אינטעגרירטע מארקעטינג קאמפיין נייע וואקסין דערמוטיגונג ווידעאוס און  

 19-ם וואס האבן אליין באקומען דעם קאווידראדיא שטיקלעך מיט ַאלּומנע שפילער פון יעדע טיע

https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin
http://www.ny.gov/vaxandwin
http://www.ny.gov/vaxandwin
http://www.ny.gov/vaxandwin


וואקסין. דער קאמפיין נעמט אויך אריין דאס איינגלידערן פון דער סטעיט׳ס וואקסין אנזאג איבער יעדע  
פון די טיעמס מידיע טשענעלס אריינגערעכנט טעלעווישען, ראדיא אין ענגליש און סּפַאניש דורך דער ניו  

דיגיטאל און סאושעל מעדיע צו גרייכן אלע ניו יארקער פאמיליעס דורך א  יארק דזשייענטס, ּפַאדקעסט, 
 זייער מערסט באליבטע פוטבָאל טיעמס.   —קול צו וואס זיי האבן צוטרוי 

    
דער נייער וואקסינאציע פראגראם פארברייטערט אויף דער סטעיט׳ס פארשפרעכונג צו פארזיכערן אז 

עג פון אונזער ציל צו וואקסינירן אלע בארעכטיגטע ניו יארקערס.  מען נישט לאזן גארנישט שטיין אין וו
פון ניו יארקער ערוואקסענע באקומען ווייניגסטנס איין דאזע   פראצענט 80ביז היינט האבן איבער 

(CDC בשעת ,)יעריגע האבן -25ביז  16פון  פראצענט  68.9יעריגע און -17-12פון  פראצענט  59.3
 VaxtoSchool#זייטיגער  -נעם מיט דער סטעיט׳ס מולטיבאקומען ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע. אינאיי

סטראטעגיע, איז דאס אקטיווירן פארטרויליכע שלוחים נעטווארקס וואס קענען רעדן צו עלטערן און ניו  
וואקסין נאך אלץ קריטיש  19-יארקער סקול קינדער וועגן דער וויכטיגקייט פון באקומען דעם קאוויד

 וויכטיג פאר די סטעיט׳ס באמיאונגען.  
    
 19-רן אז אלע בארעכטיגטע ניו יארקערס באקומען דעם קאווידדער סטעיט׳ס ארבעט אויף צו פארזיכע"

אונזער  "  האט געזאגט העלט קאמישענער דר. האווארד זוקער. "וואקסין זעצט פאר ווייטער, 
מיטארבעטשאפט מיט ניו יארק׳ס פראפעסיאנעלע פוטבָאל טיעמס איבער פילע סארטן מעדיומס וועט 

ר קענען גרייכן בשעת אזא קריטישער מאמענט, און אזוי ווי דער  העלפן פארגרעסערן די מאס ווי ווייט מי
וואקסין איז זיכער, ווירקזאם, און אונזער בעסטער   19-הערבסט סעזאן הייבט זיך אן. דער קאוויד

און איך דאנק די באפעלאו בילס, די ניו יארק דזשייענטס, און די ניו יארק   —באשיצונג קעגן דעם ווירוס 
יך אנשליסן מיט אונז אינאיינעם בשעת מיר ארבעטן ווייטער אויף צו דערגרייכן ניו דזשעטס פאר׳ן ז 

   "יארקערס אין יעדן עלטער אין אינספירירנדע און ווירקזאמע אופנים.
    

ברוס סמיט, געוועזענער באפעלאו בילס שפילער און ׳הָאל ָאוו פעים׳ ׳דעפענסיוו ענד׳ האט  
באטייליגן אין דער דינאמישער איניציאטיוו צו וואקסינירן ניו  איך שטאלציר מיך זיך צו"געזאגט, 

. צוזאמען, קענען מיר 19-יארקערס. מיר שפילן אלע אויפ׳ן זעלבן טיעם אין דעם קאמף קעגן קאוויד
   "געווינען.

  
מיר שטאלצירן זיך צו "קים פעגולע, באפעלאו בילס אייגנטימער און פרעזידענט, האט געזאגט, 

- רבעט פון גאווערנער קעטי האקול און ניו יארק סטעיט אין דעם אנגייענדן קאמף קעגן קאווידשטיצן די א
. דורך זיך אנשליסן אינאיינעם מיט די דזשייענטס און דזשעטס, טוען מיר אלע האפן אז מיר קענען  19

   "פארבעסערן די וואקסינאציע ראטע אין אונזער סטעיט.
    
ירן זיך צו ארבעטן אינאיינעם מיט ניו יארק סטעיט און דער העלט  די ניו יארק דזשייענטס שטאלצ"

האט    "דעפארטמענט אויף דער גאר וויכטיגער איניציאטיוו צו דערמוטיגן מענטשן זיך צו וואקסינירן,
געזאגט ראני בארנעס, סיניאר וויצע פרעזידענט פון מעדיצינישע סערוויסעס ביי די ניו יארק  

קסינירטע מענטש וועט אונז העלפן ראטעווען לעבנס און זיך ציען ווייטער פון א יעדע ווא"  דזשייענטס.
דער פאנדעמיע וואס האט פילע פון אונז אזוי שווער באטראפן. די וואקסינען האבן זיך שוין באוויזן צו זיין  

טשן  אויסערגעווענליך עפעקטיוו אין אפשטעלן די שנעלקייט פון דער פארשפרייטונג און צו האלטן מענ
זיכער און געזונט. סיי ווער עס האט פראגעס וועגן דער וואקסין זאל זיך דורכרעדן מיט זייער אייגענעם  

   "דאקטער.
  
האט    " די געזונטהייט און זיכערהייט פון אונזער קאמיוניטי איז אונזער פריאריטעט נומער איינס,"

אזוי ווי ניו " געזאגט דר. דעמיאן מארטינס, טשיעף מעדיקעל אפיסער ביי די ניו יארק דזשעטס. 
יארקערס זעצן פאר ווייטער זיך אומצוקערן אין סקול אריין, צו דער ארבעט, און צו פארקומענישן, 

ן די ניו יארק דזשעטס  דערמוטיגן מיר אלע וואס זענען בארעכטיגט זאלן זיך גיין וואקסינירן. אין נאמען פו

https://covid19vaccine.health.ny.gov/vaccine-demographic-data
https://covid19vaccine.health.ny.gov/vaccine-demographic-data
https://covid19vaccine.health.ny.gov/vaccine-demographic-data
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers


ארגאניזאציע זענען מיר שטאלץ צו מיטארבעטן מיט׳ן סטעיט אויף דער וויכטיגער פראדזשעקט און צו  
שפרייטן די אינפארמאציע פאר אלע ניו יארקערס כדי מיר זאלן קענען באשיצן קודם זיך און אזוי ארום  

   "באשיצן איינער דעם אנדערן.
    

פוטבָאל סוויּפסטעיקס,  VaxandWin#ם האט דער סטעיט איינגעפירט דעם  אלס טייל פון דעם פראגרא 
א נייע וואקסין אינצענטיוו פראגראם אין וועלכע עס באטייליגן זיך אלע דריי פוטבָאל טיעמס. זיך 
איינשרייבן אין די סוויּפסטעיקס איז אפן היינט פאר אלע ניו יארקערס וואס האבן באקומען זייער  

, וועלכס גיבט ווידער א נייע  24ביז אקטאבער  9וואקסין דאזע צווישן סעפטעמבער  19-ידערשטער קאוו
 איבערצייגנדע רוף פאר ניו יארקערס זיך צו וואקסינירן.  

    
און העכער קענען זיך איינשרייבן צו געווינען פרייזעס פאר׳ן גאנצן   18בארעכטיגטע ניו יארקערס 

פאמיליע פון די באפעלאו בילס, די ניו יארק דזשייענטס, און די ניו יארק דזשעטס אריינגערעכנט ביז פיר 
בענע טיעם  געים דורכלעבענישן, סטאדיום טוערס, אונטערגעשרי-געים טיקעטס, ספעציעלע אין

קלאפערגעצייג, פעיסטיים קָאלס מיט ַאלּומנע שפילער, און נאך. עלטערן אדער אויפציער קענען 
יאר אין עלטער. די ערשטע געווינער וועלן   17ביז  12איינשרייבן זייער בארעכטיגטע קינדער צווישן 

וועלן פארקומען יעדע   אונטערנעמונגען -, און די קומענדע ארויסציה29אויסגערופן ווערן סעפטעמבער 
 וואך פון די קומענדע פיר וואכן.  

    
-1-800, אדער רופן 438829, טעקסט׳ן זייער זיּפ קאוד צו vaccines.govניו יארקערס קענען באזוכן 

 .  19-צו געפונען א דערנעבנדער וואקסין לאקאציע און זיך נאך היינט וואקסינירן קעגן קאוויד 232-0233
    

פוטבָאל סוויּפסטעיקס,  VaxandWin#עפונען מער אינפארמאציע וועגן ניו יארק סטעיט׳ס  אויף אויסצוג
און בארעכטיגטע ניו יארקער קענען   דא קענען פאראינטערעסירטע ניו יארקערס באזוכן דעם וועבזייטל 

 .  דא זיך איינשרייבן אין די סוויּפסטעיקס 
    

וואקסין בנוגע סקול קינדער קענען ניו יארקער באזוכן  19-אויף אויסצוגעפונען מער וועגן דעם קאוויד
אויף  VaccinateNY@אדער נאכפאלגן    ny.gov/vaxtoschoolאונזער געווידמעטע וועבזייטל 

 אינסטעגרעם.  
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