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גאווערנער קעטי האקול

אין פארברייטערונג פאר מאנטאג וואקסינאציע דעדליין ,גיבט גאווערנער האקול ארויס אויספירליכע
פלאן צו אדרעסירן פארמיידליכע העלטקעיר שטאב מאנגל
פלאן רעכנט אריין דאס צוגרייטן סטעיט אוו עמערדזשענסי דעקלעראציע צוצולייגן צו דער
ארבעטסקראפט סופליי ביי העלטקעיר איינריכטונגען
וועט ערמעגליכן פאר קוואליפיצירטע העלטקעיר פראפעסיאנעל גע׳לייסענס׳ט אין אנדערע סטעיטס
אדער לענדער ,לעצטנסדיגע גראדואירער ,און רעטייערטע און געוועזענע פראקטיצירנדע העלטקעיר
פראפעסיאנעלן צו פראקטיצירן אין ניו יארק
אנדערע אפציעס רעכענען אריין ארויסשטעלן מעדיציניש-טרענירטע נעשענעל גארד ,אריינגעבן א
ביטע פאר פעדעראלע דיזעסטער מעדיצינישע הילף טיעמס (DMAT׳ס) ,ארבעטן מיט דער
פעדעראלער רעגירונג צו פארשנעלערן וויזע ביטעס פאר מעדיצינישע פראפעסיאנעלן
גאווערנער האלט פעסט אויף צו פארזיכערן העלטקעיר ארבעטער זענען וואקסינירט כדי צו באשיצן
פובליק געזונטהייט
אין פארברייטערונג פאר מאנטאג׳ס וואקסינאציע דעדליין ,האט גאווערנער קעטי האקול היינט
ארויסגעגעבן אן אויספירליכע פלאן צו אדרעסירן פארמיידליכע שטאב מאנגל אין שפיטעלער און אנדערע
העלטקעיר איינריכטונגען איבער׳ן סטעיט.
"מיר זענען אלץ אין מיטן א שלאכט קעגן קאוויד צו באשיצן אונזערע באליבטע ,און מיר דארפן קעמפן
מיט יעדעס מיטל וואס מיר פארמאגן ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .איך האלט א נאענטן אויג אויף
דער שטאב מצב ,און מיר האבן א פלאן צו העכערן אונזערע העלטקעיר ארבעטסקראפט און צו העלפן
לינדערן די עול אויף אונזערע שפיטעלער און אנדערע העלטקעיר איינריכטונגען .איך לויב די אלע
העלטקעיר ארבעטער וואס האבן צוגעטרעטן זיך צו וואקסינירן ,און איך בעט זיך שטארק ביי די רעשט
העלטקעיר ארבעטער וואס זענען אומוואקסינירט זאלן דאס גיין טוהן זאפארט ,כדי אז זיי זאלן קענען
פארזעצן ווייטער צו באזארגן העלטקעיר".
דער פלאן נעמט אריין דאס זיך גרייטן אונטערצושרייבן אן עקזעקיוטיוו אָ רדער אויב נויטיג אויף צו
דערקלערן א סטעיט אוו עמערדזשענסי וואס זוכט צו העכערן ארבעטסקראפט סופליי און ערמעגליכן
פאר קוואליפיצירטע געזונטהייט קעיר פראפעסיאנעלן גע׳לייסענס׳ט אין אנדערע סטעיטס אדער לענדער,
לעצטנס גראדואירטע ,רעטייערטע און געוועזענע פראקטיצירנדע העלטקעיר פראפעסיאנעלן צו קענען
פראקטיצירן אין ניו יארק סטעיט.

דער לעיבאר דעפארטמענט האט ארויסגעגעבן אנווייזונגען צו קלאר מאכן אז ארבעטער וואס ווערן
אפגעזאגט צוליב נישט וועלן זיך וואקסינירן וועלן נישט זיין בארעכטיגט פאר אנעמפלוימענט אינשורענס
אויסער אויב האט מען א גילטיגע דאקטאר-באשטעטיגטע ביטע פאר מעדיצינישע צופאסונגען.
אנדערע אפציעס רעכענען אריין ארויסשטעלן מעדיציניש-טרענירטע נעשענעל גארד מיטגלידער ,און זיך
אנשליסן מיט דער פעדעראלע רעגירונג ארויסצושטעלן דיזעסטער מעדיצינישע הילף טיעמס (DMAT׳ס)
צו ארויסצוהעלפן ארטיגע געזונטהייט און מעדיצינישע סיסטעמען .אין צוגאב פלאנירט גאווערנער האקול
צו ארבעטן מיט דער פעדעראלער רעגירונג און אנדערע סטעיט פירער צו עקספלארירן וועגן אויף צו
פארשנעלערן וויזע ביטעס פאר מעדיצינישע פראפעסיאנעלן.
ביז סעפטעמבער  ,22זענען  84פראצענט פון אלע שפיטאל איינגעשטעלטע אין ניו יארק סטעיט געווען
פולשטענדיג וואקסינירט .ביז סעפטעמבער  ,23זענען  81פראצענט פון שטאב מיטגלידער ביי אלע
׳עדאָ לט קעיר׳ איינריכטונגען און  77פראצענט פון אלע שטאב מיטגלידער ביי נורסינג האום
איינריכטונגען אין ניו יארק סטעיט געווען פולשטענדיג וואקסינירט.
לויט די רעגולאציעס ארויסגעגעבן דורך דער סטעיט העלט דעפארטמענט איז פארלאנגט פון אלע
העלטקעיר ארבעטער אין ניו יארק סטעיט ,ביי שפיטעלער און נורסינג האומס ,צו זיין וואקסינירט קעגן
קאוויד 19-מיט׳ן ערשטע דאזע באקומען ביז מאנטאג סעפטעמבער  ,27און שטאב מיטגלידער ביי
אנדערע געדעקטע ענטיטעטן ,אריינגערעכנט היים קעיר ,האספיס ,אן ׳עדאָ לט קעיר׳ איינריכטונגען
דארפן זיין וואקסינירט ביז אקטאבער  .7׳די רעגולאציע גייט אויך אן פאר אלע אויסער׳ן סטעיט און
קאנטראקט מעדיצינישע שטאב וועלכע פראקטיצירן אין ניו יארק סטעיט.
"אלס נורסעס זענען מיר פארשפראכן צוצושטעלן די בעסטע קעיר פאר אונזערע פאציענטן און ארבעטן
מיט׳ן גאווערנער אויף די באמיאונגען .מיר דארפן גענוג שטאב מיטגלידער צו באשיצן אונזערע פאציענטן
און אונזערע קאלעגעס ,און מיר ווילן טוהן אלץ וואס מיר קענען אויף צו פארמיידן דאס אומקערן זיך צו די
קריזיס שטאפלען אין לויף פון דער פאנדעמיע .מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פאר איר
פירערשאפט און איר דרייסטע און סטראטעגישע פלאן צו שטיצן נורסעס ,פאציענטן ,און פארזיכערן די
בעסטע קעיר וואס איז מעגליך" ,האט געזאגט פעט קעין ,אר-ען ,עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ניו יארק
סטעיט נורסעס אסאסיעשען.
" UUPוועט פארזעצן ווייטער צו קעמפן פאר גענוג פאָ נדינג און שטאב ביי די  SUNYשפיטעלער און איז
איבערגעגעבן צו באשיצן די געזונטהייט און זיכערהייט פון אונזערע מיטגלידער און זייערע פאציענטן .מיר
פארשטייען די שריטן וואס גאווערנער האקול נעמט ,אין ליכט פון די פאטענציעלע שטאב מאנגל .מיר
האלטן אן דער האפענונג אז דער שריט וועט נישט זיין נויטיג .מיר בעטן זיך ווייטער דריננגענד ביי אלע
 UUPמיטגלידער און אלע ניו יארקערס זיך תיכף צו וואקסינירן ",האט געזאגט פרעדעריק אי .קאוואל,
פי-עיטש-די ,פרעזידענט פון פאראייניגטע אוניווערסיטעט פראפעסיעס.
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