
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/13/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האקול דערמאנט פאר ניו יארקער איינוואוינער זיך צו וואקסינירן אזוי ווי דער פלּו סעזאן  
 הייבט זיך אן 

  
  19- צו דערמוטיגן מענטשן זיך צו וואקסינירן פאר פלּו און פאר קאוויד PSAגיבט ארויס נייע 

  
 וואקסין קען מען באקומען אין דער זעלבער צייט ווי פלּו איינשפריץ   19-קאוויד 

  
צוליב דאס טראגן מאסקעס און סאציעלע   2020פלּו קעיסעס א רעקארד נידעריגע צאל אין 

 וויכטיג - פלּו סעזאן וועלן זיין קריטיש 2021צייגט אז אפהאלט מאסנאמען פאר דערווייטערונג, 
  

צו   ( PSAפובליק סערוויס אנאנסמענט )גאווערנער קעטי האקול האט היינט ארויסגעגעבן א נייע 
דער   סעזאן.וואקסין דעם  19-דערמוטיגן מענטשן אין ניו יארק צו באקומען סיי א פלּו און סיי א קאוויד

וואקסין און / אדער א ּבוסטער דאזע קען באקומען אין די זעלבע צייט ווי דער סעזאנעלע פלּו   19-קאוויד
מַאי, אפט גרייכנדיג איר שפיץ צווישן  פלּו סעזאן טרעפט זיך הויפטזעכליך פון אקטאבער ביז  איינשפריץ.

 דעצעמבער און פעברואר.  

  

האט געזאגט גאווערנער   ",19-וואקסינאציע איז די בעסטע באשיצונג קעגן סיי די פלּו און סיי קאוויד"
. איך  זיך וואקסינירן איז נישט נאר וועגן באשיצן זיך נאר אויך צו באשיצן די מענטשן ארום אייך" האקול.

שטארק פון יעדן אין ניו יארק זיך צו וואקסינירן כדי צו שיצן זיך, זייערע פאמיליעס, פריינט, און  בעט 
   "וויירוסעס. 19-מיטארבעטער פון סיי דער פלּו און סיי קאוויד

  

דער סטעיט העלט דעפארטמענט רעקאמענדירט אז יעדער איבער זעקס חדשים אלט זאל באקומען אן 
אינפלּוענזא וואקסינאציע. דער וואקסין איז איבערהויפט וויכטיג פאר מענטשן שטארק איינגעשטעלט  

, טראגעדיגע פרויען און 2פאר קאמפליקאציעס פון אינפלוענזא, אריינגערעכנט קינדער אונטער 
עקזיסטירנדע געזונטהייט אומשטענדן ווי  -. מענטשן מיט פריער65ערוואקסענע איבער די עלטער פון 

- אסטמא און הארץ קראנקהייט זענען אויך מער ריזיקירט, ווי אויך מענטשן מיט אפגעשוואכטע אימיּון
ניץ.  סיסטעמס צוליב קראנקהייט אדער מעדיצינען ווי כעמאטעראפי אדער כראנישע סטיראויד בא

וויבאלד דער אינפלוענזע וויירוס קען זיך גרינגערהייט פארשפרייטן דורך הוסטן אדער ניסן, איז עס אויך  
ריזיקירטע מענטשן   -וויכטיג אז פאמיליע מיטגלידער און מענטשן אין געווענליכע פארבינדונג מיט הויך

 זאלן באקומען אן אינפלוענזע וואקסין. 

  
צו העלפן באשיצן און  19-ענטן אויג סיי אויף פלּו אקטיוויטעטן און סיי קאווידמיר האלטן אקטיוו א נא"

העכערן באוואוסטזיניגקייט צווישן ניו יארקער און זיי דערמוטיגן זיך צו וואקסינירן קעגן ביידע 
ביידע פון די " האט געזאגט דער העלט קאמישענער דר. האווארד זוקער. "אנגשטעקיגע קרענק,

קענען פאראורזאכן ערנסטע קאמפליקאציעס וואס קענען פארלאנגען האספיטאליזאציע, און  וויירוסן 
בלייבט די בעסטע וועג צו באקעמפן די  19-דערפאר, טראצדעם וואס זיך וואקסינירן קעגן פלּו און קאוויד

יך, און זיך אינפעקציעס, איז אבער אויך וויכטיג צו טראגן א מאסקע, זיך סאציעל דערווייטערן ווי מעגל
   "פירן מיט ריינקייט כדי זיך צו האלטן געזונט און רעדוצירן האספיטאליזאציעס.

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=19016a63-469a5378-19039356-0cc47a6d17e0-07c8faf99cb10f8e&q=1&e=6a604fe6-5f5a-423f-b0ae-40133c38a693&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fuxls2737wjp1lgt%2FDOHFLU2021English30_h264.mp4%3Fdl%3D0


  
 :  PSAטראנסקריפט פאר דער נייער 

 זענט איר גרייט פאר׳ן פלּו סעזאן? 
מיט קינדער צוריק אין סקול, און פילע מענטשן צוריק צו די ארבעט, דארפן מיר זיך גרייט מאכן 

 סיי פאר׳ן פלּו און סיי פאר קאוויד דעם הערבסט און ווינטער.  
   באשיצט זיך, אייער פאמיליע, און אייער קאמיוניטי דורך אפנעמען ביידע איינשפריצן.

און   —העכער אויפ׳ן סקרין( זאל באקומען זייער פלּו איינשפריץ  יעדער איינער )זעקס מאנאטן און  
 יאר זאלן אויך באקומען א קאוויד וואקסין.   12מענטשן איבער 

 וואקסינען.    19-רעדט זיך אדורך מיט אייער העלטקעיר פראוויידער איבער באקומען פלּו און קאוויד
  health.ny.gov/fluלערנט אייך מער ביי 

  
. דער  ניו יארק סטעיט פלּו נאכשפירערדאטע אויף אינפלוענזע אקטיוויטעט וועט זיין צו געפונען אויפ׳ן 

  וואס גיבט צייטליכע ׳ניו יארק סטעיט העלט קאנעקטאר׳פלּו נאכשפירער איז א דעשּבָאורד אויפ׳ן 
פאר א   דאברייטע אינפלוענזע אקטיוויטעט. דרוקט  -אינפארמאציע וועגן ארטיגע, ראיאנישע, און סטעיט

רק סטעיט  דער ניו יא נאכשפירער. ווידעאו דעמאנסטראציע פון וויאזוי צו ניצן דעם ניו יארק סטעיט פלּו 
 .  דאנאכשפירער אין צו געפונען  19-קאוויד

  

ווען א רעקארד נידעריגע צאל צוליב  פאריגעס יאר פלּו סעזאן זענען פלּו קעיסעס אין ניו יארק סטעיט גע
דעם וואס מענטשן האבן געטראגן מאסקעס, זיך סאציעל דערווייטערט, און זיך אפט געוואשן די הענט,  

וועלכע זענען די זעלבע פובליק געזונטהייט מאסנאמען וואס מען האט געניצט אפצוהאלטן דער  
   פאנדעמיע. זינט דער אנהויב פון דער 19-פארשפרייטונג פון קאוויד

  
אין צוגאב צו באקומען א פלּו איינשפריץ און בלייבן אינדערהיים ווען מען פילט זיך נישט גוט, איז 

 רייניגונג:  -נייטיג זיך צו פירן מיט גוטע הענט-העכסט

סעקונדעס כדי זיך  20וואשט אייך די הענט אפט מיט זייף און הייסע וואסער אויף לכל הפחות  •
 צו באשיצן פון דזשערמס און פארמיידן זיי פארשפרייטן צו אנדערע.  

באזירטע האנט סעניטייזער צו ניצן ווען זייף און וואסער זענען נישט דא צו  -טראגט אן אלקאהאל •
 פראצענט אלקאהאל.   60פראדוקט מיט לכל הפחות באקומען. וועהלט אויס א  

 הוסט נישט און ניסט נישט אריין אין די הענט. ענדערשט, דעקט אייך צו די מויל און די נאז.   •

אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינאציע ערטער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער אריינצוקומען 
ר וויאזוי מען קומט אן. מענטשן וואס געפעלט ענדערש צו מאכן  וואקסינאציע לויט׳ן סד  19- פאר קָאוויד

 Am I׳אנגעפירטע מאסן וואקסינאציע פלאץ קענען דאס טון אויף דעם -אן אפוינטמענט ביי א סטעיט
Eligibleאדער דורך רופן  ׳ עפVAX-4-NYS-833-1.  מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער

לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אפוינטמענטס דארט וואו  
פאר מער אינפארמאציע איבער   nes.govvacciעס זענען דא צו באקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי 

אין צו זיך פארבינדן מיט זייערע פראוויידער אדער    וואקסין אפוינטמענטס אין זייער געגנט. 19-קאוויד
ארטיגע העלט דעפארטמענט צו באקומען א פלּו איינשפריץ, קענען מענטשן טרעפן א פלּו איינשפריץ 

   דא.נעבן זיי 
  

 ### 

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי 

  | press.office@exec.ny.gov518.474.8418|  טשעימבערניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו 
 

 זיך ארויסשרייבן 

 

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd
https://www.youtube.com/watch?v=yoZAZ3X8L4A&feature=youtu.be
https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Map?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/
https://www.vaccines.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1908cd8-be0bb599-e19275ed-000babda0106-87f2123e778a328e&q=1&e=89f880ff-4294-41a1-96d4-d3ef2d4fdb4c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDD00C697FC529E27852586F2006F291A00000000000000000000000000000000

