
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/29/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

לאנד וואקסין  -אין -גאווערנער האקול גיבט אפדעיט אויף העלטקעיר שטאב נאך איינפירן ערשט
 מאנדאט  

  
 זערָא העלטקעיר איינריכטונגען באריכטן פארשלאסן זינט מאנדאט אריין אין קראפט  

  
 אפעראציעס צענטער האלט אן אויג און טרעפט לייזונגען פאר פראגעס פון איינריכטונגען   24/7

  
גאווערנער׳ס עקזעקיוטיוו ָארדער באדייטנד פארברייטערט בארעכטיגטע העלטקעיר  

 ארבעטסקראפט צו העלפן אריינפילן דארט ווי עס פעלט אויס  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געגעבן אן אפדעיט אויף שטאב מיטגלידער אין שפיטעלער און  
נפירן פון דער סטעיט׳ס וואקסינאציע מאנדאט. זערָא  אנדערע העלטקעיר איינריכטונגען, נאך דאס איי

העלטקעיר איינריכטונגען לענגאויס דעם סטעיט זענען באריכטעט געווארן פארשלאסן זינט דער  
 מאנדאט איז אריין אין קראפט.  

  
אונזער גרעסטער פאראנטווארטליכקייט איז צו באשיצן אונזער מערסט באדערפטיגע, און פארזיכערן "

-העלטקעיר ארבעטער וואס גיבן זיך אפ מיט אונזער באליבטע זענען וואקסינירט איז קריטיש אז די
איך בין דאנקבאר צו די " האט גאווערנער האקול געזאגט.  "וויכטיג צו האלטן זיכער ניו יארקער,

ו גרייט איינריכטונגען, יוניאנס, און העלטקעיר ארבעטער וואס האבן גענומען דעם וויכטיגן טריט זיך צ 
מאכן און באשיצן ניו יארקערס, און מיר ארבעטן מיט איינריכטונגען צו פארזיכערן אז זיי בלייבן 

אפעראציאנעל. מיר וועלן פארזעצן ווייטער צו האלטן אן אויג אויף אנטוויקלונגען און ארבעטן מיט 
יי גרייט צו נעמען נאך  סטעיקהָאלדערס צו טרעפן לייזונגען פאר סיי וועלכע פראבלעמען, און איך שט

   "שריטן לויט ווי עס וועט זיך נויטיגן.
  

אפעראציע צענטער, אנגעפירט דורך דער העלט  24/7גאווערנער האקול האט דירעקטירט א  
דעפארטמענט, 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  
   עמאטישע אומשטענדן מיט די פראוויידערס לויט ווי עס נויטיגט זיך.פראבל

  
האבן אפעראציעס צענטער מומחים געארבעט מיט זינט דער מאנדאט איז אריין אין קראפט, 

 אפעקטירטע איינריכטונגען צו טרעפן די סיבות פון פראבלעמען און אידענטיפיצירן לייזונגען.  
  

ם האבן אלע איינריכטונגען געמאכט אפעראציאנעלע צופאסונגען  סיסטע SUNYאינערהאלב דער 
 וויכטיגע סערוויסעס.  -אויסצוהאלטן קריטיש

  
פראצענט פון שפיטאל שטאב פולשטענדיג וואקסינירט. דער פולער   87ביז היינט אינדערפרי, זענען 

. נעכטן האט גאווערנער האקול ארויסגעגעבן דא שטאפל צוטיילונג קען מען געפונען - איינריכטונג
פרעלימינארע דאטע צו ווייזן העלטקעיר שטאב וואקסינאציע ראטעס שטייגן אלס רעזולטאט פון דער  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/hospital-worker-vaccinations


ג מיט דער מאנדאט  מאנדאט. די ראטעס געגעבן אונטן זענען די פראצענטן פון ארבעטער אין איינקלאנ 
   :דאטעזינט די לעצטע פארהאנענע 

וואקסין  19-די פראצענט פון נורסינג האום שטאב וואס האבן באקומען ווייניגסטנס איין קאוויד •
   פראצענט. 92דאזע איז 

- די פראצענט פון ׳עדָאלט קעיר׳ איינריכטונג שטאב וואס האבן באקומען ווייניגסטנס איין קאוויד •
  פראצענט.  89וואקסין דאזע איז  19

  .פראצענט  92וואס באקומען ווייניגסטנס איין דאזע איז די פראצענט פון שפיטאל שטאב  •
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