
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל    10/5/2021 פאר באלדיגע פארעפענטליכונג:

 

 

  OMHגאווערנאר האוקאל פארברייטערט וואקסין פאדערונג צו אריינרעכענען איינגעשטעלטע אין 
  שפיטעלער OPWDDאון 

  
סערטיפייד ספעציאליטעט  OPWDDפסיכיאטרישע שפיטעלער און פון  OMHפאדערט פון 

  1שפיטאל ארבייטער צו האבן צום ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע ביז נאוועמבער 
  

גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאסירט די פלאן צו פארברייטערן די העלטקעיר ארבייטער  
אנשטאלטן וועלכע   וואקסין פאדערונג צו אריינרעכענען אויך ארבייטער וועלכע ארבעטן אין געוויסע 

שטעלן צו העלטקעיר פאר מענטשן וועלכע באקומען סערוויסעס פון די אפיס פון גייסטישע געזונטהייט  
(Office of Mental Health, OMH  און פון די אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסעביליטיס )
(Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD.)   אונטער די נייע פאדערונג

דארפן שטאב מיטגלידער וועלכע ארבעטן אין אנשטאלטן וועלכע באהאנדלען פון די מערסטע  
אומבאשיצטע ניו יארקער וועלן געפאדערט ווערן צו פארשטעלן א באווייז אז זיי האבן באקומען צום  

, אן קיין אפציע צו נעמען א  1וואקסין סעריע ביז נאוועמבער  19-יגסטנס איין דאזע פון א קאווידוויינ
בעפאר די פאדערונג גייט אריין אין קראפט, וועלן איינגעשטעלטע אין די אנשטאלטן  טעסט אנשטאט.

פון  אנגעהויבן   –אויב זיי זענען נישט וואקסינירט  –דארפן אריינגעבן וועכענטליכע טעסטס 
   .12 אקטאבער 

  
"וואקסין פאדערונגען ארבעטן צו ברענגען מענטשן צו טוהן די ריכטיגע זאך, און אלע פראפעסיאנאלן  
וועלכע ארבעטן אין העלטקעיר אנשטאלטן מוזן אונטערנעמען די עלעמענטארע באווערענונגען קעגן  

ו די מענטשן  , אריינרעכענענדיג די וואקסין, כדי זיי זאלן נישט אריבערפירן דעם ווירוס צ19-קאוויד
"מיר האבן א  האט גאווערנאר האוקאל געזאגט. וועלכע קומען אריין פאר באהאנדלונג", 

פאראנטווארטליכקייט צו פארברייטערן די פארזיכערונג אויך פאר די וועלכע דארפן באקומען גייסטישע  
די וואקסין   געזונטהייט סערוויסעס און ספעציעלע קעיר, און דאס איז די סיבה פארוואס מיר מאכן

פאדערונג פאר אלע איינגעשטעלטע אין די אנשטאלטן וועלכע זענען אונטערגעווארפן אונטער די סטעיט  
 געזעצן."  

  
איז נאר ארויפגעגאנגען אויף   27די וואקסין פאדערונג וואס איז אריין אין קראפט אום סעפטעמבער 

עלכע ארבעטן ביי פעסיליטיס וועלכע  איינגעשטעלטע וועלכע זענען געדעקט דורך דעם פאדערונג וו 
זענען רעגולירט דורך די העלט דעּפארטמענט, אריינרעכענענדיג אלע שפיטעלער און נוירסינג היימער.  

וועט די וואקסין פאדערונג אריינגיין אין קראפט פאר איינגעשטעלטע וועלכע זענען   7אום אקטאבער 
ועלכע זענען רעגולירט דורך די העלט דעּפארטמענט,  געדעקט אונטערן פאדערונג ביי נאך פעסיליטיס ו 

טערמיניגע היים -אריינרעכענענדיג מושב זקנים אנשטאלטן, היים געזונטהייט קעיר אגענטורן, לאנג
היים קעיר פראגראמען, הַאסּפיס קעיר, און דיאגנאסטישע און   AIDSהעלט קעיר פראגראמען, 

  באהאנדלונג צענטערן.
  



אגענטור רעגולאציעס, וועלן ארויפגיין  OPWDDאון  OMH, אוועקגעשטעלט אין די די נייע פאדערונג
נעטווארק, און אזוי אויך   OMHאויף אלע מענטשן וועלכע ארבעטן אין פסיכיאטרישע שפיטעלער אין די 

   .OPWDDאויף די וועלכע ארבעטן אין ספעציאליטעט שפיטעלער וועלכע זענען סערטיפייד דורך די 
  

גאווערנאר האוקאל פלאנירט צו נאך מער פארברייטערן די וואקסין פאדערונג אין מענטשליכע  
ארשטייענדע וואכן, און אין די זעלבע  סערוויסעס און אין גייסטישע וואוילזיין קעיר פלעצער אין די בעפ

צייט, אונטערנעמען די נויטיגע שריט צו זיכער מאכן אז די צאל שטאב מיטגלידער בלייבן גענוג אין די  
  אלע סערוויס סיסטעמען.

  
OMH   ,פילע פון די מענטשן וועם די קאמישאנער דר. ען סָאליווען האט געזאגט"OMH   דינט האבן

 19-אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען וועלכע לייגן זיי אריין אין פיל א גרעסערע סכנה פון דעם קאוויד
ווירוס. די וואקסין איז אויפגעוויזן געווארן צו זיין זיכער און ווירקזאם, און עס וועט באשיצן אונזערע  

און קאמיוניטיס. איך טוה ערמוטיגן יעדן  פאציענטן און ארבייטער, און אזוי אויך, אונזערע פאמיליעס 
איינעם צו באקומען די וואקסין, און איך טוה אפלאדירן גאווערנאר האוקאל פארן פארברייטערן דעם  

  פאדערונג."
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