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  גאווערנער האקול נעמט דרייסטע שריט צו לינדערן פאטענציעלע העלטקעיר שטאב מאנגל
  

צו באדייטנד פארברייטערן בארעכטיגטע ארבעטסקראפט און   עקזעקיוטיוו ָארדער שרייבט אונטער 
   טעסטינג און וואקסינאציע 19ערלויבן נאך העלטקעיר ארבעטער צו אדמיניסטרירן קאוויד־

  
 קאמאנד צענטער צו האלטן אן אויג און טרעפן לייזונגען צו שטאב מאנגל  24/7דירעקטירט  

  
פון   92% —ניו יארק סטעיט ערשט אין לאנד אויף העלטקעיר ארבעטער וואקסינאציע מאנדאט 

  70%נורסינג האום שטאב אויספאלג ביז מאנטאג אוונט, ארויף פון  
  

 סוספענדירונג פון אדמיניסטראטיווע איבערזיכט וועט צולייגן נאך א קוואל פון העלטקעיר ארבעטער  
  

צו לינדערן  טיוו ָארדערעקזעקיוגאווערנער קעטי האקול האט היינט אוונט אונטערגעשריבן אן 
פאטענציעלע שטאב מאנגל אין שפיטעלער און אנדערע העלטקעיר איינריכטונגען איבער׳ן סטעיט. דער  

עקזעקיוטיוו ָארדער פארברייטערט די בארעכטיגטע העלטקעיר ארבעטסקראפט און ערלויבט נאך  
  אציע. טעסטינג און וואקסינ 19העלטקעיר ארבעטערס צו אדמיניסטרירן קאוויד־

  
״דער איינציגסטע וועגן מיר קענען אריבערגיין דער פאנדעמיע איז צו פארזיכערן אז יעדער וואס איז  

- בארעכטיגט איז וואקסינירט, און דאס רעכנט אריין די וואס נעמען קעיר פון אונזערע מערסט 
״אום שבת האב   האט גאווערנער האקול געזאגט.באדערפדיגע פאמיליע מיטגלידער און באליבטע״, 

איך ארויסגעגעבן אן אויספירליכע פלאן בעפאר דער דעדליין פאר דער וואקסין מאנדאט וואס האלט ניו  
יארקער פארזיכערט, און היינט נאכט לייג איך צו נאך מער באדינגונגען צו נעמען דרייסטע שריטן צו  

וויקלונגען באלד ווי זיי קומען פאר  אויף צו האלטן אן אויג אויף אנט לינדערן פאטענציעלע שטאב מאנגל. 
טוה איך אויך דירעקטירן אן אפעראציע צענטער ארום דעם זייגער וועס וועט ארויסצוהעלפן ארטיגע  

  מיטארבעטער און טרעפן לייזונגען צו שטאב פראבלעמען באלד ווי זיי קומען אויף.״
  

געפירט דורך דער ניו יארק סטעיט  אפעראציע צענטער, אנ  24/7גאווערנער האקול האט דירעקטירט 
העלט דעפארטמענט, אויף צו האלטן א כסדר׳דיגע אויג אויף שטאב אפעראציעס און ריכטונגען איבער׳ן  

סטעיט, גיבן אנווייזונגען פאר העלטקעיר איינריכטונגען און העלפן טרעפן לייזונגען צו פלוצלינגדיגע  
באלד ווי עס נויטיגט זיך. דער גאווערנער איז  פראבלעמאטישע אומשטענדן מיט די פראוויידערס

באשעפטיגט אין אנגייענדע געשפרעכן מיט ארטיגע ערוועלטע באאמטע, שפיטעלער, לעיבאר פירער, און 
   אנדערע העלטקעיר ארגאניזאציעס אריינצוקוקן אויף שטאב סטאטוס און אנבאטן סטעיט הילף.

  
   ארבעטער גרופעסלעצטע וואקסינאציע ראטעס פאר העלטקעיר  
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וואקסין  19-דער פראצענט פון נורסינג האום שטאב וואס האבן באקומען ווייניגסטנס איין קאוויד •
,  15פראצענט אין אוגוסט  70פראצענט ביז מאנטאג אוונט, ארויף פון    92דאזע איז געשטיגן צו 

 בעפאר דער וואקסין מאנדאט איז אויסגערופן געווארן.  

  

דער פראצענט פון ׳עדָאלט קעיר׳ איינריכטונגען שטאב וואס האבן באקומען ווייניגסטנס איין  •
פראצענט אין   76ביז מאנטאג אוונט, ארויף פון   89%וואקסין דאזע איז געשטיגן צו  19-קאוויד

 , בעפאר דער וואקסין מאנדאט איז אויסגערופן געווארן. 15אוגוסט 

  

פראצענט ביז   84דער פראצענט פון שפיטאל שטאב מיטגלידער פולשטענדיג וואקסינירט איז  •
, בעפאר דער וואקסין מאנדאט איז 10פראצענט אין אוגוסט  77, געשטיגן פון 22סעפטעמבער 

באריכטעטע דאטע ווייזט אז שפיטאל שטאב וואס  -אויסגערופן געווארן. פרעלימינארע זעלבסט
 פראצענט ביז מאנטאג אוונט.   92ייניגסטנס איין דאזע איז האבן באקומען וו

  
   פארברייטערן בארעכטיגטע העלטקעיר ארבעטסקראפט צו טרעפן צו די שטאב פארלאנגען

  
כדי אוועקצונעמען איינצוימונגען צו ערלויבן נאך קאטעגאריעס פון העלטקעיר ארבעטער צו קענען געבן  

באדערפענישן אין ניו יארק, רעכנט דער עקזעקיוטיוו ָארדער אויס א ריי   קעיר אויף כדי צו טרעפן שטאב
   פארארדנונגען, אריינגערעכנט:

  

סטעיטישע און אויסלענדישע העלטקעיר ארבעטער אריינגערעכנט דאקטוירים,  -ערלויבן אויסער •
RN ,׳סLPN ,׳NP ,׳סPA  ׳ס, הייבאמען, קלינישע נורס ספעציאליסטן, גע׳לייסענס׳טע מאגיסטער

סאציעלע ארבעטער, און גע׳לייסענס׳טע קלינישע סאציעלע ארבעטער צו פראקטיצירן אין ניו 
 יארק;  

  

רעגיסטרירונג קאסטן, און צו שאפן א פארשנעלערטע ווידער  -ותר זיין אויף ווידערמו •
רעגיסטרירונג פראצעס, און עלימינירן מניעות זיך אומצוקערן צו דער ארבעטסקראפט פאר  

 ריטייער׳טע מענטשן;  

  

 ערלויבן פראקטיצירער צו ארבעטן אדער וואלונטירן אין אנדערע איינריכטונגען;   •

  

 מעדיצין;  -ערלויבן פאר דאקטער באזוכענישן אין נורסינג האומס געמאכט צו ווערן דורך טעלע •

  

׳ס צו  EMT׳ס און פארגעשריטענע EMTפארזיכערן דאס אוועקנעמען פון מניעות פאר  •
׳ס צו וואקסינירן און  EMTפראקטיצירן און ארויסהעלפן אין נאך פלעצער, ערלויבן פאר עיקר׳דיגע 

פראוויידער סערטיפיקעישען צייט אפשניט מיט  EMT, פארלענגערן אלע 19-טעסט׳ן פאר קאוויד
סטעיטישע פראוויידערס צו  -איין יאר, ענדערן סערטיפיקעישען פארלאנגען, און ערלויבן אויסער

 סיסטעם;   EMSאפערירן אין ניו יארק סטעיט 

  

גע׳לייסענס׳טע פראוויידערס אן קראנטע רעגיסטראציעס צו פראקטיצירן -ערלויבן ניו יארק סטעיט •
 ן קיין שטראף פאר׳ן פעלן פון רעגיסטראציע;  א

  

( צו  NP, Lab, RN, LPNרעגיסטרירטע פראגראמען )-SEDערלויבן גראדואירטע פון  •
 טעג נאכ׳ן גראדואירן; און   180פראקטיצירן אין א שפיטאל אדער נורסינג האום פאר 

  



 געבן בייגיגקייט פאר קלינישע לאבאראטאריעס צו העכערן טעסטינג קאפאציטעט  •

  
דער עקזעקיוטיוו ָארדער פארברייטערט אויך דער פארנעם פון פראקטיצירן פאר נאך העלטקעיר 

טעסטינג און וואקסינאציעס, אריינגערעכנט א   19-עגליכן פאר קאווידארבעטער כדי צו ערמ
פארברייטערונג פון די פעאיגקייטן פון הייבאמען, רעגיסטרירטע נורסעס, דאקטוירים, און נורס 

וואקסינאציע און טעסט׳ן ווי אויך  19-פראקטיצירער צו קענען גרינגער אדמיניסטרירן און באשטעלן קָאוויד
   אציעס.פלו וואקסינ

  
צו העלפן מאכן גרינגער און שנעלער דאס אריבערפירן פאציענטן צו לינדערן סיי וועלכע שטאב 

פראבלעמען, וועט דער עקזעקיוטיוו ָארדער אויך ערלויבן פאר איינריכטונגען ארויסצולאזן, אריבערפירן, 
ו געזונטהייט און זיכערהייט פון  אדער קענען שנעל ארייננעמען פאציענטן, אויפ׳ן תנאי אז זיי באשיצן צ

פאציענטן און איינוואוינער און פאלגן אויס די פעדעראלע געזעץ. אין צוגאב טוהט דער עקזעקיוטיוו  
אויטאריזירונג איבערזיכט פאר גע׳סקעדזשיול׳טע  -ָארדער סוספענדירן פארלאנגען פאר פאראויס

עמען, שפיטאל אוטפעישענט סערוויסעס, היים  כירורגיעס אין שפיטאל איינריכטונגען, שפיטאל ארייננע
העלטקעיר סערוויסעס נאכ׳ן זיין פאר א צייט אין שפיטאל, און אינפעישענט רעהאביליטירונג סערוויסעס  

נאך א שפיטאל אריינלאז, ווי אויך סוספענדירן די צוזאמענהאנגיגע און צוריקקוקנדע איבערזיכט פון 
 יוו ָארדער.  קלעימס אין לויף פון דער עקזעקיוט

  
אין צוגאב פלאנירט גאווערנער האקול צו ארבעטן מיט דער פעדעראלע רעגירונג און אנדערע סטעיט 

פירער צו עקספלארירן וועגן צו פארשנעלערן וויזע ביטעס פאר מעדיצינישע פראפעסיאנעלן און האלט אן 
נויטיג זיין אויף  טרענירטע נעשענעל גַארד מיטגלידער וועלן-אויג אויב דאס ארויסשטעלן פון מעדיציניש

   דורכצופירן ביי סיי וועלכע פונקט.
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