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צו דערקלערן א סטעיט-ברייטע דיזעסטער עמערדזשענסי צוליב העלטקעיר שטאב מאנגל
אין דעם סטעיט ניו יארק
אזוי ווי ,די איצטיגע שטאב מאנגלען אין שפיטאל און אנדערע העלטקעיר איינריכטונגען זענען ערווארטעט צו באאיינפלוסן
צוטריטליכקייט פון קעיר ,און דראען פובליק געזונטהייט און זיכערהייט;
אזוי ווי ,ערנסטע שטאב מאנגל אין שפיטעלער און אנדערע העלטקעיר איינריכטונגען איז ערווארטעט צו אפעקטן די מעגליכקייט
צוצושטעלן קריטיש-וויכטיג קעיר און צו געבן גענוג צוגעפאסטע סערוויס פאר אויסגעשטעלטע גרופעס;
אזוי ווי ,עס איז פאראן א באלדיגע און קריטיש-וויכטיגע נויט צוצוגעבן צו עקזיסטירנדע שטאב מיטגלידער צו פארזיכערן אז
העלטקעיר איינריכטונגען קענען געבן קעיר;
איצט ,דעריבער ,טוה איך ,קעטי האקול ,גאווערנער פון דער סטעיט ניו יארק ,דורך דער אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיר דורך
דער קאנסטיטוציע און די געזעצן פון דער סטעיט ניו יארק ,געפונען ,לויט טייל  28פון ארטיקל  2-Bפון דער עקזעקיוטיוו געזעץ ,אז א
דיזעסטער וועט באטרעפן אט-אט אין דעם סטעיט ניו יארק ,אנטקעגן וועלכס די אפעקטירט ארטיגע רעגירונגען קענען זיך נישט אפרופן ווי עס
באדארף צו זיין ,און איך טוה אצינד דערקלערן א סטעיט-ברייטע דיזעסטער עמערדזשענסי פאר׳ן גאנצן סטעיט ניו יארק .דער עקזעקיוטיוו
אָ רדער זאל זיין אין קראפט פאר דרייסיג טעג פון דעם דאטום פון דער עקזעקיוטיוו אָ רדער; און
ווייטער ,לויט אפטייל  29פון ארטיקל  2-Bפון דעם עקזעקיוטיוו געזעץ ,טוה איך פארארדענען דאס איינפירן פון דעם סטעיט
אויספירליכע עמערדזשענסי מענעדזשמענט פלאן און אויטאריזיר נויטיגע סטעיט אגענטורן צו נעמען פאסיגע שריטן ארויסצוהעלפן ארטיגע
רעגירונגען און יחידים אין דאס אפצוהיטן פון פובליק געזונטהייט און זיכערהייט.
אין צוגאב ,דורך דער אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיר דורך טייל  29-aפון ארטיקל  2-Bפון דער עקזעקיוטיוו געזעץ אויף צו
צייטווייליג אפצושטעלן אדער ענדערן סיי וועלכע שטאטוט ,לאקאלע געזעץ ,פארארדענונג ,סדר ,אדער רעגולאציע ,אדער טיילן דערפון ,פון
סיי וועלכע אגענטור אין לויף פון א סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסי ,אויב דאס אויספאלגן פון אזא שטאטוט ,לאקאלע געזעץ ,פארארדענונג,
סדר ,אדער רעגולאציע וועט אפשטעלן ,אפהאלטן ,אדער שטערן די שריטן וועלכע זענען נייטיג אויף זיך דורכצוקומען מיט דער דיזעסטער
עמערדזשענסי ,טוה איך אצינד צייטווייליג ענדערן ,פאר דער צייט אפשניט פון דעם דאטום פון דעם עקזעקיוטיוו ארדער ביז נאך אקטאבער
 ,2021 ,27די פאלגענדע געזעצן:
•

טיילן  6512ביז  ,6516און  6524פון דער עדיוקעשען געזעץ און טייל  60פון טיטל  8פון דער  ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו
ערלויבן פאר דאקטוירים גע׳לייסענס׳ט און אין גוטן שטאנד אין סיי וועלכן סטעיט אין די פאראייניגטע שטאטן צו פראקטיצירן מעדיצין
אין ניו יארק סטעיט אן ציווילע אדער קרימינאלע שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון לייסענסשאפט ,און צו לאזן דאקטוירים
גע׳לייסענס׳ט און אין גוטן שטאנד אין סיי וועלכע פראווינץ אדער שטח פון קאנאדע ,אדער סיי וועלכע אנדערע לאנד ווי באשטעטיגט
דורך דער העלט דעפארטמענט צו פראקטיצירן מעדיצין אין ניו יארק סטעיט אן קיין ציווילע אדער קרימינאלע שטראף פארבינדן מיט
דאס אויספעלן פון לייסענסשאפט;

•

טייל  6502פון דער עדיוקעשען געזעץ און טייל  59.8פון טיטל  8פון דער  ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן פאר דאקטוירים
צו פראקטיצירן אין ניו יארק סטעיט אן קיין ציווילע אדער קרימינאל שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון רעגיסטראציע;

•

טיילן  6512ביז  ,6516און  6906 ,6905און  6910פון דער עדיוקעשען געזעץ און טייל  64פון טיטל  8פון דער  ,NYCRRאויף ווי
ווייט נויטיג צו ערלויבן פאר רעגיסטרירטע נורסעס ,גע׳לייסענס׳טע פראקטיק נורסעס ,און נורס פראקטיצירער גע׳לייסענס׳ט און אין

גוטן שטאנד אין סיי וועלכן סטעיט אין די פאראייניגטע שטאטן צו פראקטיצירן אין ניו יארק סטעיט אן ציווילע אדער קרימינאלע
שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון לייסענסשאפט ,און צו לאזן רעגיסטרירטע נורסעס ,גע׳לייסענס׳טע פראקטיק נורסעס ,און
נורס פראקטיצירער אדער א טיטל אין מערסטן טייל ענליך וואס איז גע׳לייסענס׳ט און אין גוטן שטאנד אין סיי וועלכע פראווינץ אדער
שטח פון קאנאדע ,אדער סיי וועלכע אנדערע לאנד ווי באשטעטיגט דורך דער העלט דעפארטמענט צו פראקטיצירן אין ניו יארק סטעיט
אן קיין ציווילע אדער קרימינאלע שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון לייסענסשאפט;
•

טיילן  6512ביז  ,6516און  6541פון דער עדיוקעשען געזעץ און טייל  60.8פון טיטל  8פון דער  ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו
ערלויבן פאר דאקטוירים גע׳לייסענס׳ט און אין גוטן שטאנד אין סיי וועלכן סטעיט אין די פאראייניגטע שטאטן צו פראקטיצירן מעדיצין
אין ניו יארק סטעיט אן ציווילע אדער קרימינאלע שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון לייסענסשאפט ,און צו לאזן דאקטוירים
גע׳לייסענס׳ט און אין גוטן שטאנד אין סיי וועלכע פראווינץ אדער שטח פון קאנאדע ,אדער סיי וועלכע אנדערע לאנד ווי באשטעטיגט
דורך דער העלט דעפארטמענט צו פראקטיצירן מעדיצין אין ניו יארק סטעיט אן קיין ציווילע אדער קרימינאלע שטראף פארבינדן מיט
דאס אויספעלן פון לייסענסשאפט;

•

טיילן  3502און 3505פון דער פובליק געזונטהייט געזעץ און טייל  89פון טיטל  10פון דער  NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו
ערלויבן פאר ראדיאלאגישע טעכנאלאגיסטן גע׳לייסענס׳ט און איצט אין גוטן שטאנד אין סיי וועלכע סטעיט אין די אין די
פאראייניגטע שטאטן צו פראקטיצירן אין ניו יארק סטעיט אן קיין ציווילע אדער קרימינאל שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון
לייסענסשאפט;

•

טיילן  ,8505 ,8504-a ,8504 ,8502און  8507פון דער פובליק עדיוקעשען געזעץ און אפטייל  79-4פון טיטל  8פון דער
 ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן פאר רעספעראטארי טעראפיסטן גע׳לייסענס׳ט און איצט אין גוטן שטאנד אין סיי וועלכע
סטעיט אין די פאראייניגטע שטאטן צו פראקטיצירן אין ניו יארק סטעיט אן קיין ציווילע אדער קרימינאל שטראף פארבינדן מיט דאס
אויספעלן פון לייסענסשאפט;

•

טיילן  6512ביז  6516און  8510פון דער עדיוקעשען געזעץ און טיטל  NYCRR 8אונטער-טייל  79-4אויף ווי ווייט נויטיג צו
ערלויבן פאר רעספעראטארי טעראפי טעכניקער גע׳לייסענס׳ט און איצט אין גוטן שטאנד אין סיי וועלכע סטעיט אין די פאראייניגטע
שטאטן צו פראקטיצירן אין ניו יארק סטעיט אן קיין ציווילע אדער קרימינאל שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון
לייסענסשאפט;

•

טייל  6502פון דער עדיוקעשען געזעץ און טיטל  ,59.8 NYCRR 8אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן פאר דאקטער׳ס געהילפן,
רעגיסטרירט פראפעסיאנעלע נורסעס ,גע׳לייסענס׳טע פראקטיק נורסעס ,און נורס פראקטיצירער גע׳לייסענס׳ט און אין גוטן שטאנד
אין ניו יארק סטעיט צו פראקטיצירן אין ניו יארק סטעיט אן קיין ציווילע אדער קרימינאל שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון
רעגיסטראציע ,און צו ערלויבן פאר ספעציאליסט געהילפן ,רעספעראטארי טעראפיסטן ,רעספעראטארי טעראפיסט טעכניקער,
פארמאסיסט ,קלינישע נורס ספעציאליסטן ,דענדיסטן ,דענטאל היגיעניסטן ,רעגיסטרירטע דענטאל געהילפן ,הייבאמען,
ּפערפיוזשיניסטן ,קלינישע לאבראטאריע טעכנאָ לאָ גן ,ציטאָ -טעכנאלאגן ,סערטיפייד קלינישע לאבראטאריע טעכניקער ,סערטיפייד
היסטאאלאגישע טעכניקער ,גע׳לייסענס׳טע קלינישע סאציעלע ארבעטער ,גע׳לייסענס׳ט מאגיסטער סאציעלע ארבעטער,
פאדיאטריסטן ,פיזישע טעראפיסטן ,פיזישע טעראפיסט געהילפן ,מענטאל-העלט קאונסעלארס ,מערידזש און פאמיליע טעראפיסטן,
שאפערישע קונסט טעראפיסטן ,פסיכאאנאליסטן און פסיכאלאגן וואס האבן אן אומבאלעסטיגטן לייסענס און זענען איצט אין גוטן
שטאנד אין ניו יארק סטעיט אבער נישט רעגיסטרירט אין ניו יארק סטעיט צו פראקטיצירן אן ציווילע אדער קרימינאלע שטראפן
פארבינדן מיט דאס פעלן פון רעגיסטראציע;

•

טיילן  ,6953 ,6952 ,6951און  6955פון דער עדיוקעשען געזעץ ,אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן פאר הייבאמען גע׳לייסענס׳ט און
איצט אין גוטן שטאנד אין סיי וועלכע סטעיט אין די אין די פאראייניגטע שטאטן ,אדער אין סיי וועלכע פראווינץ אדער שטח פון
קאנאדע ,אדער סיי וועלכע אנדערע לאנד ווי באשטעטיגט דורך דער העלט דעפארטמענט צו פראקטיצירן אין ניו יארק סטעיט אן קיין
ציווילע אדער קרימינאל שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון לייסענסשאפט;

•

טייל  3507פון דער פובליק געזונטהייט געזעץ און טייל  89פון טיטל  10פון דער  NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן פאר
ראדיאלאגישע טעכנאלאגיסטן גע׳לייסענס׳ט און איצט אין גוטן שטאנד אין ניו יארק סטעיט אבער נישט רעגיסטרירט אין ניו יארק
סטעיט צו פראקטיצירן אין ניו יארק סטעיט אן קיין ציווילע אדער קרימינאל שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון רעגיסטראציע;

•

טיילן  ,6512ביז  6548 ,6516און  6911פון דער עדיוקעשען געזעץ און טיילן  60.11און  64.8טיטל  8פון דער  ,NYCRRאויף
ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן פאר קלינישע נורס ספעציאליסטן ,ספעציאליסט געהילפן ,און אין מערסטן טייל ענליכע טיטלען
סערטיפייד און איצט אין גוטן שטאנד אין סיי וועלכע סטעיט אין די פאראייניגטע שטאטן ,אדער אין סיי וועלכע פראווינץ אדער שטח
פון קאנאדע ,אדער סיי וועלכע אנדערע לאנד ווי באשטעטיגט דורך דער העלט דעפארטמענט צו פראקטיצירן אין ניו יארק סטעיט אן
קיין ציווילע אדער קרימינאל שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון סערטיפיקעישען;

•

טיילן  ,6512ביז  ,6516און  7704פון דער עדיוקעשען געזעץ און טייל  74פון טיטל  8פון דער  ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו
ערלויבן פאר גע׳לייסענס׳טע מאגיסטער סאציעלע ארבעטער ,גע׳לייסענס׳טע קלינישע סאציעלע ארבעטער ,און אין מערסטן טייל
ענליכע טיטלען גע׳לייסענס׳ט און איצט אין גוטן שטאנד אין סיי וועלכע סטעיט אין די פאראייניגטע שטאטן ,אדער אין סיי וועלכע
פראווינץ אדער שטח פון קאנאדע ,אדער סיי וועלכע אנדערע לאנד ווי באשטעטיגט דורך דער העלט דעפארטמענט צו פראקטיצירן
אין ניו יארק סטעיט אן קיין ציווילע אדער קרימינאל שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון לייסענסשאפט;

•

טייל  6908פון דער עדיוקעשען געזעץ און פארבינדענע רעגולאציעס ,אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן גראדואירטע פון סטעיט
עדיוקעשען דעפארטמענט רעגיסטרירטע ,לייסענסשאפט-קוואליפיצירנדע נורס פראקטיצירער עדיוקעשען פראגראמען צו זיין
באשעפטיגט צו פראקטיצירן נורסינג אין א שפיטאל אדער נורסינג האום פאר  180טעג באלד נאכ׳ן ערפאלגרייכן פארענדיגונג פון א

ניו יארק סטעיט רעגיסטרירטע לייסענסשאפט-קוואליפיצירנדע עדיוקעשען פראגראם ,אויפ׳ן תנאי אז דער גראדואירטער פייל׳ט
מיט׳ן סטעיט עדיוקעשען דעפארטמענט אן אפליקאציע פאר סערטיפיקעישען אלס א נורס פראקטיצירער;
•

טייל  8609פון דער עדיוקעשען געזעץ און פארבינדענע רעגולאציעס ,אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן גראדואירטע פון סטעיט
עדיוקעשען דעפארטמענט רעגיסטרירטע ,לייסענסשאפט-קוואליפיצירנדע קלינישע לאבראטאריע טעכנאלאגיע און קלינישע
לאבראטאריע טעכניקער עדיוקעשען פראגראמען צו זיין באשעפטיגט צו פראקטיצירן פאר  180טעג באלד נאכ׳ן ערפאלגרייכן
פארענדיגונג פון א ניו יארק סטעיט רעגיסטרירטע לייסענסשאפט-קוואליפיצירנדע עדיוקעשען פראגראם ,אין א קלינישע
לאבראטאריע מיט א גילטיגער ניו יארק סטעיט פערמיט ,אויפ׳ן תנאי אז דער גראדואירטער פייל׳ט אן אפליקאציע פאר א ניו יארק
סטעיט קלינישע לאבראטאריע פראקטיצירער לייסענס און א באגרעניצטע פערמיט;

•

אפטייל  5פון טייל  6907פון דער עדיוקעשען געזעץ און פארבינדענע רעגולאציע ,אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן גראדואירטע פן
רעגיסטרירטע פראפעסיאנעלע נורס און גע׳לייסענס׳טע פראקטיק נורס לייסענסשאפט-קוואליפיצירנדע עדיוקעשען פראגראמען
רעגיסטרירט דורך דער סטעיט עדיוקעשען דעפארטמענט צו זיין באשעפטיגט צו פראקטיצירן נורסינג אונטער אויפזיכט פון א
רעגיסטרירטע פראפעסיאנעלע נורס און מיט די אינדארסירונג פון די באשעפטיגער שפיטאל אדער נורסינג האום פאר  180טעג באלד
נאכ׳ן גראדואציע;

•

טייל  6524פון דער עדיוקעשען געזעץ ,טייל  60.7פון טיטל  8פון  NYRRאון טייל פאראגראף ( )1פון אפטייל ( 405.4 )gפון
טיטל  10פון דער  NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן סיי וועלכע דאקטער וואס וועט גראדואירן אין  2021אדער  2022פון
אן אקאדעמישער מעדיצינישע פראגראם אקרעדיטירט דורך א מעדיצינישע אקרעדיטירונג אגענטור פאר מעדיצינישע בילדונג דורך
דער ליעיזאָ ן קאמיטע אויף מעדיצינישע בילדונג אדער דער אמעריקאנער אסטעאפאטישער אסאסיעשען ,און איז געווארן אנגענומען
דורך אן אקרעדיטירונג קאונסיל פאר גראדואירטע מעדיצינישע בילדונג אקרעדיטירטע וואוינונג פראגראם אינדערינען אדער
אינדרויסן פון ניו יארק סטעיט צו פראקטיצירן ביי סיי וועלכע אינסטיטוציע אונטער דער אויפזיכט פון א גע׳לייסענס׳טע דאקטער;

•

טיילן  6512ביז  ,6516און  6524פון דער עדיוקעשען געזעץ און טייל  60פון טיטל  8פון דער  ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו
ערלויבן פאר מענטשן וואס האבן גראדואירט פון רעגיסטרירטע אדער אקרעדיטירטעמעדיצינישע פראגראמען פלאצירט אין ניו יארק
סטעיט אין  ,2021צו פראקטיצירן מעדיצין אין ניו יארק סטעיט ,אן זיך דארפן איינשאפן א לייסענס און אן קיין ציווילע אדער
קרימינאלע שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון לייסענסשאפט ,אויפ׳ן תנאי אז דאס פראקטיצירן מעדיצין דורך אזעלכע
גראדואירער וועט אין יעדן פאר זיין אונטער׳ן אויפזיכט פון א דאקטער גע׳לייסענס׳ט און רעגיסטרירט צו פראקטיצירן מעדיצין אין
דער סטעיט ניו יארק;

•

טייל  212פון דער רעטייערמענט און סאושעל סעקוריטי געזעץ ,פאר׳ן צוועק פון זיך נישט צוטוהן מאכן סיי וועלכע איינקונפט
פארדינט אין לויף פון דער צייט אפשניט פון דער עמערדזשענסי פון די פארדינסטן איינצוימונגען אויסגערעכנט אונטער יעניגער טייל;

•

טייל  2805-kפון דער פובליק געזונטהייט געזעץ און טיילן  ,405.19 ,405.14 ,405.9 ,405.5 ,405.4און  405.22פון טיטל  10פון
דער  ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן שטאב מיטגלידער מיט די נויטיגע פראפעסיאנעלע פעאיגקייט און וועלכע זענען
פריווילעגירט און קרעדענציעלירט צו ארבעטן אין אן איינריכטונג אין איינקלאנג מיט יעניגע טייל פון דער  ,NYCRRאדער וועלכע
זענען פריווילעגירט און קרעדענציעלירט מיט די אנווענדליכע געזעצן און רעגולאציעס פון יענע אנדערע סטעיט ,צו פראקטיצירן אין
אן איינריכטונג אין ניו יארק סטעיט;

•

ארטיקל  30פון דער פובליק געזונטהייט געזעץ אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן פאר EMT׳ס און פארגעשריטענע EMT׳ס צו געבן
אויפקומענדע און נישט-אויפקומענדע סערוויסעס אינערהאלב די פארנעם פון זייער פראקטיק ווייטער פון די איינצוימונגען ביז אהער
אויטאריזירט ,ווי צ.ב.ש .שפיטעלער;

•

אפטייל  dאון  uפון טייל  800.3פון טיטל  10פון דער  ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויס
פערסאנאל צו דערלאנגען קאמיוניטי ּפארא-מעדיצין ,ניצן אלטערנאטיווע דעסטינאציעס ,טעלעמעדיצין צו פארגרינגערן באהאנדלען
פון פאציענטן אין זייער פלאץ ,און אזעלכע אנדערע סערוויסעס וואס וועלן מעגליך באשטעטיגט ווערן דורך דער קאמישענער פון
געזונטהייט;

•

אפטייל ( )7פון פובליק געזונטהייט געזעץ טייל  ,3001און אפטייל ( )pפון טייל  800.3פון טיטל  10פון דער  ,NYCRRאויף ווי
ווייט נויטיג צו ערלויבן סערטיפייד עמערדזשענסי מעדיצינישע טעכניקערּ-פאַ ראַ מעדיקס ,גיבנדיג קאמיוניטי ּפארא-מעדיצין
סערוויסעס מיט פריערדיגע באשטעטיגונג דורך דעם העלט דעפארטמענט ,צו אדמיניסטרירן וואקסינאציעס קעגן אינפלוענזע און
קאוויד ,19-אין איינקלאנג צו א נישט-פאציענטיגע ספעציפישע אָ רדער און אונטער דער מעדיצינישע פארארדנונג פון א
גע׳לייסענס׳טע דאקטער ,אויפ׳ן תנאי ,אבער ,אז עמערדזשענסי מעדיצינישע טעכניקער-פאַ ראמעדיקס מוזן ערשט צוטרעפן צו די נייע
באדינונגען אוועקגעשטעלט דורך דער העלט קאמישענער;

•

טייל  6951פון דער עדיוקעשען געזעץ ,און טייל  79-5.5פון טיטל  8פון  ,NYCRRאויף וויפיל עס זאל זיין אזעלכע באדינגונגען
באגרעניצן די פראקטיצירונג פון הייבאמשאפט צו באהאנדלען נארמאלע שווענגערשאפטן ,קינד געבורט ,און פאסטפארטום קעיר ווי
אויך פרייימערי קראנקייט-אפהאלט פרוכפער העלטקעיר פון אייגנטליך געזונטע יונגע פרויען און ניי-געבוירענע אונטערזוך,
איבערוועקן ,און רעפערעל פאר פיצעלעך קינדער ,און אויף וויפיל עס זאל זיין אז עס באגרעניצט דאס פראקטיצירן פון הייבאמשאפט
וואס פראקטיצירן אין איינקלאנג מיט צוזאמענארבעט-באציאונגען מיט גע׳לייסענס׳טע דאקטוירים אדער שפיטעלער ,כדי אז פאר די
צוועקן פון דער דיזעסטער עמערדזשענסי ,הייבאמען מעגן אדמיניסטרירן וואקסינאציעס קעגן אינפלוענזע און קאוויד 19-צו סיי
וועלכע פאציענט אין איינקלאנג מיט א נישט-פאציענט-ספעציפישע פארארדנונג ביי פלעצער אויפגעזען אדער באשטעטיגט דורך דער
ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט אדער ארטיגע העלט דעפארטמענטס ,און אפערירט אונטער דער מעדיצינישע אויפזיכט פון
גע׳לייסענס׳טע דאקטוירים ,גע׳לייסענס׳טע דאקטער געהילפן ,אדער סערטיפייד נורס פראקטיצירער ,אויפ׳ן תנאי ,אבער ,אז א

הייבאם אן א סערטיפיקאט ארויסגעגעבן דורך דער סטעיט עדיוקעשען דעפארטמענט פאר אדמיניסטרירן אימיוניזירונג אגענטן ,מוז
טרעפן צו די באדינגונגען אוועקגעשטעלט דורך דער העלט קאמישענער;
•

ארטיקל  139פון דער עדיוקעשען געזעץ ,טייל  576-bפון דער פובליק געזונטהייט געזעץ און טייל  58-1.7פון טיטל  10פון
דער ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן רעגיסטרירטע נורסעס צו באשטעלן דאס איינזאמלען פון האלז אדער
נאסאפארינגעאל וואטקע פראבקעס פון מענטשן מיט א חשד פון זיין אנגעשטעקט מיט קאוויד ,19-פאר טעסטינג צוועקן;

•

אפטייל  1פון טייל  ,6902אפטייל  5 ,4און  7פון טייל  6909פן דער עדיוקעשען געזעץ  ,אפטייל  6און  7פון טייל  6527פון דער
עדיוקעשען געזעץ ,און טייל  63.9און  64.7פון טיטל  8פן דעם  ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן דאקטוירים און
סערטיפייד נורס פראקטיצירער ארויסצוגעבן א נישט-פאציענט-ספעציפישער רעזשים צו נורסעס אדער סיי וועלכע אנדערע אזעלכע
מענטשן אויטאריזירט דורך דער געזעץ אדער דורך דער עקזעקיוטיוו אָ רדער צו ( )1איינזאמלען פון האלז אדער נאסאפארינגעאל
וואטקע פראבקעס פון מענטשן מיט א חשד פון זיין אנגעשטעקט מיט קאוויד ,19-פאר טעסטינג צוועקן ,אדער אויסצופירן אנדערע
אזעלכע אויפגאבעס ווי עס וועט נויטיג זיין צו געבן קעיר פאר מענטשן דיאגנאזירט אדער אויף וועם עס איז דא א חשד פון קאוויד19-
אינפעקציע; ( )2איינזאמלען בלוט פראבקעס פאר׳ן דיאגנאזירן פון שארפע אדער פארגאנגענע קאוויד 19-קראנקייט; ()3
אדמיניסטרירן וואקסינאציעס קעגן אינפלוענזע אדער קאוויד 19-אין איינקלאנג מיט די לעצטערע רעקאמענדאציעס פון די ראט
קאמיטע פאר אימוניזאציע פראקטיק ( )ACIPאון  /אדער אנווענדליכע יונייטעד סטעיטס ׳פוד ענד דראג אדמיניסטראציע ()FDA
באשטעטיגונג אדער עמערדזשענסי באניץ אויטאריזאציע ( ,)EUAאפהענגיג אין סיי וועלכע אנדערע באדינגונגען פארגעשטעלט אין
דעם אָ רדער ,אריינגערעכנט אבער נישט אויסשליסלעך באדינגונגען פארבינדן מיט טרענירונג און אויפזיכט ,וואו אנווענדלעך; און
( )4וואו אנווענדלעך און אויף ווי ווייט נויטיג ,אויסצופירן אויפגאבעס ,אונטער אויפזיכט פון א נורס ,וואס וואלט אנדערש געווען
באגרעניצט צו דעם פארנעם פןון פראקטיצירן פון א גע׳לייסענס׳טע אדער רעגיסטרירטע נורס צו געבן קעיר פאר מענטשן;

•

טיילן  6521און  6902פון דער עדיוקעשען געזעץ ,אפטיילן  ,5 ,4און  7פון טייל  6909פון דער עדיוקעשען געזעץ ,אפטיילן  6און 7
פון טייל  6527פון דער עדיוקעשען געזעץ ,און טיילן  63.9און  64.7פון טיטל  8פון דער  ,NYCRRאויף וויפיל עס זאל זיין אז זיי
באגרעניצן דאס אויספירן פון מעדיצינישע רעזשים פארשריבן דורך א גע׳לייסענס׳טע דאקטער אדער אנדערע גע׳לייסענס׳טע און
לעגאל אויטאריזירטער העלטקעיר פראוויידער צו רעגיסטרירטע נורסעס גע׳לייסענס׳ט לויט ארטיקל  139פון דער עדיוקעשען
געזעץ ,אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן נישט-נורסינג שטאב מיטגלידער ,לויט ווי ערלויבט דורכ׳ן געזעץ און אויפ׳ן פארענדיגן די
טרענירונג וואס איז באשטימט גענוג דורך דער געזונטהייט קאמישענער ,צו )1( :איינזאמלען האלז אדער נאסאפארינגעאל וואטקע
פראבקעס ,וואו אנווענדליך און פאסיג ,פון מענטשן מיט א חשד פון זיין אנגעשטעקט מיט קאוויד ,19-פאר טעסטינג צוועקן; ()2
איינזאמלען בלוט פראבקעס פאר׳ן דיאגנאזירן פון שארפע אדער פארגאנגענע קאוויד 19-קראנקייט; ( )3אדמיניסטרירן
וואקסינאציעס קעגן אינפלוענזע אדער קאוויד 19-אין איינקלאנג מיט די לעצטערע רעקאמענדאציעס דורך דער ראט קאמיטע פאר
אימוניזאציע פראקטיק ( )ACIPאון  /אדער אנווענדליכע יונייטעד סטעיטס ׳פוד ענד דראג אדמיניסטראציע׳ ( )FDAבאשטעטיגונג
אדער עמערדזשענסי באניץ אויטאריזירונג ( ,)EUAאפהענגיג אין סיי וועלכע אנדערע באדינגונגען פארגעשטעלט אין דעם אָ רדער,
אריינגערעכנט אבער נישט אויסשליסלעך אזעלכע באדינגונגען פארבינדן מיט טרענירונג און אויפזיכט ,וואו אנווענדליך; און ( )4וואו
אנווענדליך און אויף ווי ווייט נויטיג ,אויסצופירן אויפגאבעס ,אונטער אויפזיכט פון א נורס ,וואס וואלט אנדערש געווען באגרעניצט
צו דעם פארנעם פון פראקטיצירונג פון א גע׳לייסענס׳טע אדער רעגיסטרירטע נורס צו געבן קעיר פאר מענטשן;

•

אפטייל ( )bפון טייל  405.3פון טיטל  10פון דער ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן גענעראלע שפיטעלער צו ניצן
קוואליפיצירנדע וואלונטירער אדער פערסאנאל פארבינדן מיט אנדערע גענעראל שפיטעלער ,אפהענגיג און די טערמינען און
באדינגונגען איינגעשטעלט דורך דער העלט קאמישענער;

•

טייל  400.9און פאראגראף  7פון אפטייל hפון טייל  405.9פון טיטל  10פון דער ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן
גענעראלע שפיטעלער און נורסינג האומס גע׳לייסענס׳ט אין איינקלאנג מיט ארטיקל  28פון דער פובליק געזונטהייט געזעץ וועלכע
באהאנדלען פאציענטן אין לויף פון דער דיזעסטער עמערדזשענסי צו ארויסלאזן ,אריבערפירן ,אדער באקומען אזעלכע פאציענטן ,ווי
אויטאריזירט דורך דער העלט קאמישענער אויב נויטיג צוליב די שטאב מאנגלען ,אויפ׳ן תנאי אז אזעלכע איינריכטונגען נעמען אלע
פארשטענדליכע מאסנאמען צו באשיצן די געזונטהייט און זיכערהייט פון אזעלכע פאציענטן און איינוואוינער ,אריינגערעכנט זיכערע
אריבערפיר און ארויסלאז פראקטיצירן ,און נאכצופאלגן דער עמערדזשענסי מעדיצינישע באהאנדלונג אקטיווע לעיבאר אקט (42
 USCאפטייל  )dd1395און סיי וועלכע פארבינדענע רעגולאציעס;

•

טייל  64.7פון טיטל  8פון דער  NYCRRצו פארברייטערן נורס-איינגעפירטע פראטאקאלן אריינצורעכענען עלעקטראָ -
קאַ רדיאָ גראַ ם ( )EKGפאר צייכנס און סימפטאמען פון שארפע קאָ ראָ נערי סינדראָ ם ,בלוט גלוקאָ ס פאר א פארענדערטע גייסטישע
צושטאנד ,לעּבס און אינטראַ ווינאּוס ליניעס פאר פאטענציעלע סעּפסיס און בעפאר-פראצעדור שווענגערשאפט טעסטינג צו
פארשנעלערן אפשאצונג און דיאגנאזירן;

•

טייל  415.15פון טיטל  10פון דער  ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן פאר דאקטער באזוכענישן פאר נורסינג האום
איינוואוינער צו ווערן איינגעפירט דורך טעלע-מעדיצין;

•

טיילן  405.13און  755.4פון טיטל  10פון דער  NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן א פארגעשריטענע פראקטיק
רעגיסטרירטע נורס מיט א דאקטאראט אדער מאגיסטער דיפלאם וואס ספעציאליזירט זיך אין דער אדמיניסטראציע פון אנעסטעזיע,
אדמיניסטרירן אנעסטעזיע אין א גענעראלע שפיטאל אדער א פריי-שטייענדע אמבולאטארישע כירורגיע צענטער אן די אויפזיכט
דורך א קוואליפיצירנדע דאקטאר אין די העלטקעיר אויסשטעלונגען;

•

טיילן  ,800.24 ,800.23 ,800.18 ,800.17 ,800.12 ,800.10 ,800.9 ,800.8 ,800.3און  800.26פון טיטל  10פון דער
 NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו פארלענגערן אלע עקזיסטירנדע עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס פראוויידער
סערטיפיקעישענס פאר איין יאר; צו ערלויבן פאר׳ן העלט קאמישענער צו טוישן די עקזאמען אדער ווידער-באשטעטיגונג פארלאנגען

פאר עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס פראוויידער סערטיפיקעישענס; צו סוספענדירן אדער ענדערן ,לויט דעם איינזעהן פון
דעם העלט קאמישענער ,סיי וועלכע פארלאנגען פאר דער ווידער-באשטעטיגונג פון פריער-באשטעטיגטע עמערדזשענסי מעדיצינישע
פראוויידערס; און ,לויט׳ן איינזעהן פון דער העלט קאמישענער ,אנטוויקלען א פראצעס באשטימט דורך דער העלט דעפארטמענט צו
ערלויבן סיי וועלכע עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס פראוויידערס סערטיפייד אדער גע׳לייסענס׳ט דורך אן אנדערן סטעיט
צוצושטעלן עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס אינערהאלב ניו יארק סטעיט; לויט׳ן איינזעהן פון דער העלט קאמישענער ,אויף
צו סוספענדירן אדער טוישן געצייג אדער וויהיקל פארלאנגען אויף צו פארזיכערן אויסהאלטבארקייט פון  EMSאפעראציעס;
•

אפטייל ( )15פון טייל  ,3001און טיילן  ,800.15 ,800.3און  800.16פון טיטל  10פון דער  NYCRRמיט באשטעטיגונג פון דער
העלט דעפארטמענט ,אויף ווי ווייט נויטיג צו אויסטייטשן ״מעדיקעל קאנטראל״ אויף אויך צו אנטהאלטן עמערדזשענסי און נישט-
עמערדזשענסי אנווייזונג פאר עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס פערסאנאל דורך א ראיאנישע אדער סטעיט מעדיצינישע
קאנטראל צענטער און צו ערלויבן עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס פערסאנאל צו אפערירן אונטער די ראט און אנווייזונג פון
א נורס פראקטיצירער ,דאקטער געהילף ,אדער ּפאַ ראַ מעדיק ,מיט׳ן באדינג אז אזא מעדיצינישע פראפעסיאנעל גיבט קעיר אונטער
אויפזיכט פון א דאקטער און אין איינקלאנג פון א פלאן באשטעטיגט דורך דער העלט דעפארטמענט;

•

טייל  ,3008 ,3005-a ,3001און  3010פון דער פובליק געזונטהייט געזעץ אויף ווי ווייט נויטיג צו ענדערן דער באדייט פון
״עמערדזשענסי מעדיקעל סערוויסעס״ צו אנטהאלטן עמערדזשענסי ,נישט-עמערדזשענסי און נידעריג-שארף מעדיצינישע הילף נאר
פאר די צוועקן פון עלימינירן איינצוימונגען אויף א באשטעטיגטע אמבולאנס סערוויס אדער פראוויידער וואס אפערירט אינדרויסן
פון די הויפט שטח אויסגעשריבן אויף דעם אמבולאנס סערוויס׳עס אפעראציע סערטיפיקאט מיט פריערדיגע באשטעטיגונג דורך דער
העלט דעפארטמענט; צו ערלויבן פאר דעם העלט קאמישענער ארויסצוגעבן פראוויזארישע עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס
פראוויידער סערטיפיקעישענס צו קוואליפיצירנדע מענטשן מיט פארענדערטע באשטעטיגונגס צייט אפשניטן אלס באשטעטיגט; און
צו ערלויבן פאר עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס אריבערצופירן פאציענטן צו לאקאציעס אויסער די העלטקעיר איינריכטונגען
מיט פריערדיגע באשטעטיגונג דורך דער העלט דעפארטמענט;

•

טיילן  6906 ,6905 ,6524 ,6502און  6910פון דער עדיוקעשען געזעץ און טייל  59.8פון טיטל  8פון דער  NYCRRאויף ווי
ווייט נויטיג צו אויטאריזירן רעטייערטע דאקטוירים ,רעגיסטרירטע פראפעסיאנעלע נורסעס ,גע׳לייסענס׳טע פראקטיק נורסעס ,און
נורס פראקטיצירער גע׳לייסענס׳ט צו פראקטיצירן און איצט אין גוטן שטאנד אין ניו יארק סטעיט ,אבער איצט נישט רעגיסטרירט אין
ניו יארק סטעיט ,זיך צו איבער-רעגיסטרירן דורך דאס באניץ פון א פארשנעלערטער אויטאמאטישער רעגיסטראציע פארם
אנטוויקלט דרוך דער סטעיט און מוותר זיין אויף סיי וועלכע רעגיסטראציע אפצאל פאר דער דריי-יעריגע רעגיסטראציע פעריאד
פאר אזעלכע רעגיסטראנטן;

•

פאראגראף  1פון טייל  6542פון דער עדיוקעשען געזעץ ,פאראגראף  1פון טייל  6549פון דער עדיוקעשען געזעץ ,און אפטיילן ()a
און ( )bפון טייל  94.2פון טיטל  10פון דער  NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג אויף צו ערלויבן א דאקטער געהילף ,און צו ערלויבן א
ספעציאליסט געהילף ,צוצושטעלן מעדיצינישע סערוויסעס צוגעפאסט צו זייער בילדונג ,טרענירונג ,און ערפארונג אן אויפזיכט פון אן
אויפזעהער דאקטער אן קיין ציווילע אדער קרימינאל שטראף פארבינדן צו דאס אויספעלן פון אויפזיכט דורך אן אויפזעהער דאקטער;

•

אפטייל ( )3פון טייל  6902פון דער עדיוקעשען געזעץ ,און סיי וועלכע פארבינדענע רעגולאציעס ,אריינגערעכנט אבער נישט
אויסשליסליך ,טייל  64.5פון טיטל  10פון דער  ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן א נורס פראקטיצירער צוצושטעלן
מעדיצינישע סערוויסעס צוגעפאסט צו זייער בילדונג ,טרענירונג ,און ערפארונג ,אן א געשריבענע פראקטיק אפמאך ,אדער
מיטארבעטשאפט מיט א דאקטער ,אן קיין ציווילע אדער קרימינאל שטראף פארבינדן מיט דאס אויספעלן פון א געשריבענע
פראקטיציר אפמאך ,אדער מיטארבעטשאפט מיט א דאקטער;

•

סוב-פאראגראף ( )iiפון פאראגראף ( )2פון אפטייל ( )gפון  NYCCR 10טייל  ,405.4אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן
גראדואירטע פון אויסלענדישע מעדיקעל סקולס וואס האבן ווייניגסטנס איין יאר גראדואירטע מעדיצינישע בילדונג צוצושטעלן
פאציענט קעיר אין שפיטעלער ,איז פארענדערט אויף צו ערלויבן אזעלכע גראדואירטע אן קיין לייסענס צו געבן פאציענט קעיר אין
שפיטעלער אויב זיי האבן געענדיגט ווייניגסטנס איין יאר פון גראדואירטע מעדיצינישע בילדונג;

•

אפטייל  4פון טייל  6909פון דער עדיוקעשען געזעץ ,אפטייל  6פון טייל  6527פון דער עדיוקעשען געזעץ ,און טייל  64.7פון טיטל
 8פון דער  ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן פאר דאקטוירים און סערטיפייד נורס פראקטיצירער ארויסצוגעבן א נישט-
פאציענט-ספעציפישע רעזשים צו נורסעס אדער סיי וועלכע אזעלכע אנדערע מענטשן אויטאריזירט דורך דער געזעץ אדער דורך דער
עקזעקיוטיוו אָ רדער איינצוזאמלען האלז אדער נאסאפארינגעאל וואטקע פראבקעס פון מענטשן פארדעכטיגט אויף צו ליידן פון א
קאוויד 19-אינפעקציע ,פאר טעסטינג צוועקן ,אדער אויסצופירן אנדערע אזעלכע אויפגאבעס לויט ווי עס וועט זיך נויטיגן אויף צו
געבן קעיר פאר מענטשן דיאגנאזירט אדער וואס ליידן פון א קאוויד 19-אינפעקציע;

•

טיילן  8602און  8603פון דער עדיוקעשען געזעץ ,און טיטל  58-1.5פון טיטל  10פון דער  ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו
ערלויבן מענטשן וועלכע טרעפן צו די פעדעראלע פארלאנגען פאר הויך-קאמפליצירטע טעסטינג אויסצופירן טעסטינג פאר׳ן
דערשפירן  2-SARS-CoVאין פראבקעס איינגעזאמלט פון מענטשן פארדעכטיגט פון ליידן פון קאוויד 19-אינפעקציע;

•

ארטיקל  165פון דער עדיוקעשען געזעץ און טייל  58-1.3פון טיטל  10פון דער  ,NYCRRאויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן
קלינישע לאבאראטאריע פראקטיצירער אויסצופירן טעסטינג אין א קלינישע לאבאראטאריע אונטער רעמאָ וט אויפזיכט ,מיט׳ן באדינג
אז אן אויפזעהער איז אויפ׳ן פלאץ ווייניגסטנס אכט שעה א וואך;

•

אפטייל  32פון טייל  6530פון דער עדיוקעשען געזעץ ,פאראגראף ( )3פון אפטייל ( )aפון טייל  29.2פון טיטל  8פון דער
 ,NYCRRאון טיילן  405.10 ,58-1.11און  415.22פון טיטל  10פון דער  ,NYCRRנאר אויף אזוי ווייט וואס עס איז נויטיג פאר
העלטקעיר פראוויידערס צו ווערן באפרייט פון רעקארד-האלטן פארלאנגען ,אריינגערעכנט אבער נישט אויסשליסליך דאס

באשטימען דיאגנאז קאודס אדער שאפן אדער האלטן אנדערע רעקארדס פאר בילינג צוועקן ,אן קיין ציווילע אדער קרימינאל שטראף
ארויפגעלייגט דורך דער העלט דעפארטמענט אדער סטעיט עדיוקעשען דעפארטמענט;
•

טייל  112פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ ,אויף ווי ווייט עס איז אין איינקלאנג מיט ארטיקל  ,Vטייל  1פון דער סטעיט קאנסטיטוציע,
און אויף ווי ווייט נויטיג אויף צוצולייגן נאך ארבעט ,ערטער ,און צייטן צו סטעיט קאנטראקטן אדער אויסצוטיילן עמערדזשענסי
קאנטראקטן ,אריינגערעכנט אבער נישט אויסשליסליך עמערדזשענסי קאנטראקטן אדער ליעסעס פאר זיך אריבערציען און שטיצע פאר
סטעיט אפעראציעס אונטער טייל  3פון דער פובליק געביידעס געזעץ; אדער עמערדזשענסי קאנטראקטן אונטער טייל  9פון דער פובליק
געביידעס געזעץ; אדער עמערדזשענסי קאנטראקטן אונטער טייל  136-aפון דער סטעיט פינאנץ געזעץ; אדער עמערדזשענסי
קאנטראקטן פאר קאמאדיטיס ,סערוויסעס ,און טעכנאלאגיע אונטער טייל  163פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ; אדער עמערדזשענסי
קאנטראקטן פאר קויפן קאמאדיטיס ,סערוויסעס ,און טעכנאלאגיע דורך סיי וועלכע פעדעראלע  GSAסקעדזשיולס ,פעדעראלע 1122
פראגראמען ,אדער אנדערע סטעיט ,ראיאנישע ,ארטיגע ,מולטי-יוריסדיקציעלע ,אדער קאאפעראטיווע קאנטראקט וויהיקלס;

•

טייל  163פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ און ארטיקל  4-Cפון דער עקאנאמישע אנטוויקלונג געזעץ ,אויף ווי ווייט נויטיג צו
פארשנעלערן די נויטיגע סערוויסעס ,קאמאדיטיס ,און טעכנאלאגיע;

•

טייל  4903פון דער אינשורענס געזעץ און טייל  4903פון דער פובליק געזונטהייט געזעץ נאר אויף ווי ווייט נויטיג צו העכערן
צוטריטליכקייט פון העלטקעיר שטאב ,נאכ׳ן באשטעטיגן דורך דער שפיטאל צו דער העלט פלאן ,דורך סוספענדירן די פארלאנגען
פאר פאראויס-אויטאריזירונג איבערזיכט פאר גע׳סקעדזשיול׳טע כירורגיעס אין שפיטאל איינריכטונגען ,שפיטאל אייננעמען ,שפיטאל
אוטפעישענט סערוויסעס ,היים העלטקעיר סערוויסעס נאך א שפיטאל אריינלאז ,און אינפעישענט און אוטפעישענט רעהאביליטירונג
סערוויסעס נאך א שפיטאל אריינלאז; און צו סוספענדירן צוזאמענהאנגיגע איבערזיכטן פאר אינּפעישענט און אוטּפעישענט שפיטאל
סערוויסעס; און צו סוספענדירן צוריקוועגס איבערזיכט פאר אינפעישענט און אוטפעישענט שפיטאל סערוויסעס ביי אין-נעטווארק
שפיטעלער; בלויז אין לויף פון דער אפהענגיגקייט פון דעם עקזעקיוטיוו אָ רדער; און

•

אפטייל  cפון טייל  4904פון דער אינשורענס געזעץ ,פאראגראף  1פון אפטייל  bפון טייל  4914פון דער אינשורענס געזעץ ,אפטייל
 3פון טייל  4904פון דער פובליק געזונטהייט געזעץ ,און פאראגראף  aפון אפטייל  2פון טייל  4914פון דער פובליק געזונטהייט
געזעץ ,צו אפציילן געפאדערטע צייט אפשניטן פארלאנגט פאר שפיטאל אריינגעבן פון אן אינערליכע אפיעל נאר אויף ווי ווייט נויטיג
צו העכערן די צוטריטליכקייט פון העלטקעיר שטאב בלויז אין לויף פון דער אפהענגיגקייט פון דער עקזעקיוטיוו אָ רדער.

ג ע ג ע ב ן אונטער מיין האנט און דער פארהאלטענער זיגל פון דעם
סטעיט אין דער שטאט אלבאני דעם זיבן און צוואנציגסטן
טאג אין סעפטעמבער אין דעם יאר צוויי טויזנט איין און
צוואנציג.

דורך דער גאווערנער

סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער

