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

 

 

 ָאּפ פלעצער -ּפַאּפ VaxtoSchool#נייע   21גאווערנער האקול אנאנסירט 

וואכן אויף צו העכערן   12פלעצער צו ווערן אוועקגעשטעלט איבער׳ן סטעיט אין לויף פון  120
 וואקסינאציע ראטעס צווישן ניו יארקער קינדער  

וואכיגע צייט אפשניט; פולע  -12נייע פלעצער וועלן ווערן געמאלדן וועכנטליך אין לויף פון דער 
   דאעכנטליך ליסטע פון פלעצער וועט ווערן אפדעיט׳עט וו

#VaxtoSchool  דאבאס בילדער קען מען געפונען   

ָאּפ וואקסינאציע פלעצער  -ּפַאּפ VaxtoSchool#נייע    21גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן 
האט גאווערנער   21צו העכערן וואקסינאציע ראטעס צווישן ניו יארקער קינדער. אום סעפטעמבער 

- 12פלעצער וואס וועלן ווערן אוועקגעשטעלט אין לויף פון א  120א סך הכל פון  אנאנסירטהאקול 
ואכיגע צייט אפשניט איבער׳ן סטעיט. דער העלט דעפארטמענט ארבעט מיט ארטיגע קאונטי העלט  ו

אס  באזירטע ארגאניזאציעס, און ארטיגע העלטקעיר צענטערס צו שטיצן ד-דעפארטמענטס, קאמיוניטי
איינפירן פון די פלעצער אין אלע ראיאנען פון דעם סטעיט. מיטארבעטער, אויפנאם פלעצער, און 

אוטריטש ארבעט זענען צוגעפאסט צו די קאמיוניטיס וואס זיי זענען געבויט אויף צו סערווירן. נייע 
יטעטן, און נאך  לאקאציעס ווערן אוועקגעשטעלט אויף א כסדר׳דיגן אופן אין צוזאמענארבעט מיט לאקאל

 וואכיגע צייט אפשניט.  -12פלעצער וועלן ווערן אויסגערופן יעדע וואך אין לויף פון דער 

וואקסין זעצט פאר ווייטער צו זיין אונזער גרעסטער באשיצונג קעגן דעם וויירוס פאר   19-דער קאוויד"
אין  " האקול.האט געזאגט גאווערנער קעטי  "בארעכטיגטע ניו יארקער פון יעדן עלטער,

-ּפַאּפ VaxtoSchool#באזירטע צוזאמענארבעטער, וועלן אונזערע נייע -צוזאמענארבעט מיט קאמיוניטי
ּפ פלעצער העלפן מער סקול קינדער זיך וואקסינירן אינאיינעם, כדי מיר זאלן קענען האלטן אָ 

פארזיכערט אונזערע סקול קאמיוניטיס. איך בעט שטארק פון עלטערן, אויפציער, און סקול פירער צו  
עם וואקסין ווי  העלפן פארזיכערן אז די בארעכטיגטע יוגנטליכע אין זייערע קאמיוניטיס באקומען ד

   "פריער.

באזירטע מעדיצינישע פראפעסיאנעל וועט זיין אויף יעדעס פלאץ צו ענטפערן סיי וועלכע - א קאמיוניטי
עלטער ניו יארקערס וועלן האבן. אלס נאך א מיטל צו הייבן -פראגעס עלטערן אדער גארדיענס פון סקול

 —  באסעס VaxtoSchool#ער קאמיוניטיס, וועלן  וואקסינאציעס און העכערן צוטריטליכקייט אין ניו יארק
געאייגנטע ערטער  -ארויסגעברענגט ווערן אין צוגענגליכע און יוגנט  —פלעצער  מאביל וואקסינאציע

-נַאקס - באסעס זיין ביי דער בערנע VaxtoSchool#וועלן די   16איבער׳ן סטעיט. אום אקטאבער 
 ָאּפ פלאץ אין דער קאפיטאל דיסטריקט.  -שולע ּפַאּפ-ועסטערלאו הויךו

  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/nys-vaxtoschool-pop-locations
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=78a2dcf0-2739e5b1-78a025c5-000babda0106-701db8fe930385b1&q=1&e=1a27ec82-71a2-40dd-a4cb-0f70ca277b47&u=https%3A%2F%2Fflic.kr%2Fs%2FaHsmWVv3Q3
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-120-pop-vaccination-sites-over-12-weeks-part-states-vaxtoschool
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-120-pop-vaccination-sites-over-12-weeks-part-states-vaxtoschool
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-120-pop-vaccination-sites-over-12-weeks-part-states-vaxtoschool
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7a424140-25d97801-7a40b875-000babda0106-38826de7144d01ba&q=1&e=1a27ec82-71a2-40dd-a4cb-0f70ca277b47&u=https%3A%2F%2Fflic.kr%2Fs%2FaHsmWVv3Q3


דער מעלדונג בויעט אויף ניו יארק סטעיט׳ס פארשפרעכונג צו מאכן די געזונט און וואוילזיין פון 
 פראצענט 62.2, האבן 12סטודענטן, לערער און פאמיליעס א הויפט פריאריטעט. אנגעהויבן אקטאבער 

יעריגע באקומען ווייניגסטנס איין וואקסין -25ביז  16פון  פראצענט 71.7יעריגע און  -15ביז  12ון פ
 דאזע.  

פאר ניו יארקער  ָאּפ וואקסינאציע פלעצער -ּפַאּפ VaxtoSchool#אפעראציאנעלע טעג פאר יעדע פון די  
  דא פלעצער איז צו געפונען  VaxtoSchool#סקול קינדער ווערט געגעבן אונטן. דער פולער ליסטע פון 

אפשניט אריינצורעכענען נייע   וואכיגע צייט-12און וועט ווערן דערפרישט וועכנטליך אין לויף פון די 
פלעצער ווען זיי ווען אויסגעמאלדן. נייע לאקאציעס ווערן אוועקגעשטעלט אויף א כסדר׳דיגע אופן און 

 וואכיגע צייט אפשניט.  -12מער פלעצער וועלן ווערן אויסגערופן יעדע וואך אין לויף פון דער 

 מערב ניו יארק   

Chautauqua Lake Central School Bus Garage  
100 North Erie Street   

Mayville, NY 14757   
 נאכמיטאג   6:30ביז  4:30; 12אפן: דינסטאג, אקטאבער  

 דזשעי  -ּבייָאוענטעק, מאדערנע און דזשענסען/דזשע-ווַאקסין סארט: פייזער

 פראגראם מיטארבעטער: טשאטאקווא קאונטי  

 מערב ניו יארק   

Kendall Elementary School Cafeteria  
1932 Kendall Road  

Kendall, NY 14476   
 אוונט   6נאכמיטאג ביז  2:30; 13אפן: מיטוואך, אקטאבער  

 ּבייָאוענטעק און אינפלוענזע -ווַאקסין סארט: פייזער
 פראגראם מיטארבעטער: ארליענס קאונטי:  

 הודסאן  -מיטל 

Washingtonville High School   
54 W. Main Street   

Washingtonville, NY 10992  
 נאכמיטאג   5ביז  2; 13אפן: מיטוואך, אקטאבער  

 ּבייָאוענטעק  -ווַאקסין סארט: פייזער
 פראגראם מיטארבעטער: אראנדזש קאונטי 

 הודסאן  -מיטל

Sullivan County Public Health Services  
50 Community Lane  

Liberty, NY 12754  
 נאכמיטאג   6ביז  2; 13אפן: מיטוואך, אקטאבער  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/nys-vaxtoschool-pop-locations


 ּבייָאוענטעק  -ווַאקסין סארט: פייזער
 פראגראם מיטארבעטער: סוליווען קאונטי 

 צענטראל ניו יארק   

UHS   
4417 Vestal Parkway East  

Vestal, NY 13850   
 נאכמיטאג   6ביז  1; 13אפן: מיטוואך, אקטאבער  

 ייָאוענטעק  ּב-ווַאקסין סארט: פייזער
   UHSפראגראם מיטארבעטער:  

 צווייטע דאזע פארקומעניש 

 צענטראל ניו יארק   

Whitney Point School   
10 Keibel Road 

Whitney Point, NY 13862  
 צופרי  11ביז  8; פון 14דאנערשטאג, אקטאבער  אפן:

 )פאר מיטגלידער פון דער וויטני פוינט סקול.(  
 ּבייָאוענטעק; צווייטע דאזע פארקומעניש  -ערווַאקסין סארט: פייז 

 פראגראם מיטארבעטער: ברום קאונטי  

 נארט קאנטרי   

Ogdensburg Free Academy  
1100 State Street   
Ogdensburg, NY 13669  

 נאכמיטאג  5ביז  2; 14אפן: דאנערשטאג, אקטאבער 
 ּבייָאוענטעק  -פייזער ווַאקסין סארט:

 ר: סט. לאורענס קאונטי:  פראגראם מיטארבעטע
; ּבוסטער דאזעס  דא; צווייטע דאזע אפוינטמענטס דארעגיסטרירט זיך ביי: ערשטע דאזע אפוינטמענטס  

 .  דא פאר בארעכטיגטע ניו יארקער 

  ניו יארק סיטי 

Life of Hope  
1377 Brooklyn Avenue  

Brooklyn, NY 11203  
 נאכמיטאג   5:30צופרי ביז   11; פון 14אפן: דאנערשטאג, אקטאבער 

 דזשעי  -ּבייָאוענטעק און דזשענסען/דזשע-ווַאקסין סארט: פייזער

  Life of Hopeפראגראם מיטארבעטער:  

  

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CDDCCAB9F4D10416E0530A6C7C169C54
https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CDDCDD884D2D0306E0530A6C7C1674D6
https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CD117E4495C4038CE0530A6C7C166EBE


 לענד לאנג איי
Kennedy Memorial Park  

335 Green Street   
Hempstead, NY 11550  

 אוונט  8מיטאג ביז  12; 14אפן: דאנערשטאג, אקטאבער 
 ּבייָאוענטעק  -ווַאקסין סארט: פייזער

 פראגראם מיטארבעטער: נעסאוי קאונטי און נארטוועל  

 צענטראל ניו יארק   

Maine Endwell School District   
1119 Farm to Market Road   

Endwell, NY 13760   
 נאכמיטאג   2מיטאג ביז  12; 15פרייטאג, אקטאבער   אפן:

 )פאר מיטגלידער פון דער מעין ענדוועל סקול דיסטריקט.(  
 ּבייָאוענטעק; צווייטע דאזע פארקומעניש  -ווַאקסין סארט: פייזער

 פראגראם מיטארבעטער: ברום קאונטי  

 פינגער לעיקס   

 לייאנס צענטראל סקול דיסטריקט  
10 Clyde Road  

Lyons, NY 14489   
 אוונט   6נאכמיטאג ביז  4; 15אפן: מיטוואך, אקטאבער  

 ּבייָאוענטעק  -ווַאקסין סארט: פייזער
 פראגראם מיטארבעטער: וועין קאונטי 

 פינגער לעיקס   

 וועין קאונטי יוניטי פעסטיוועל  
Perkins Park   

311 1/2 Washington Street   
Newark, NY 14513   

 נאכמיטאג   1צופרי ביז  11; 16אפן: שבת, אקטאבער 
 ּבייָאוענטעק  -ווַאקסין סארט: פייזער

 פראגראם מיטארבעטער: וועין קאונטי 

 ניו יארק סיטי   

Fellowship Missionary Baptist Church  
509 Van Siclen Ave   

Brooklyn, NY 11207  
 נאכמיטאג   1צופרי ביז  9; 16אפן: שבת, אקטאבער 
 דזשעי  -ּבייָאוענטעק, מאדערנע און דזשענסען/דזשע-ווַאקסין סארט: פייזער

  Fellowship Missionary Baptist Churchפראגראם מיטארבעטער:  



 הודסאן  -מיטל 

Saugerties High School  
310 Washington Ave  

Saugerties, NY 12477   
 נאכמיטאג   5צופרי ביז  10; 16אפן: שבת, אקטאבער 
 ּבייָאוענטעק  -ווַאקסין סארט: פייזער

 פראגראם מיטארבעטער: אולסטער קאונטי  

 קאפיטאל דיסטריקט  

Berne-Knox-Westerlo High School  
1738 Helderberg Trail  

Berne, NY 12023   
 מיטאג   12צופרי ביז  10; 16אפן: שבת, אקטאבער 
דזשעי; פארקומעניש נעמט אריין -ּבייָאוענטעק און דזשענסען/דזשע-ווַאקסין סארט: פייזער

#VaxtoSchool באס 
וועסטערלאו צענטראל סקול דיסטריקט, אלבאני קאונטי העלט  -נאקס -פראגראם מיטארבעטער: בערנע

 י עקזעקיוטיוו׳ס אפיס, און אלבאני קאונטי שעריף׳ס אפיס  דעפארטמענט, אלבאני קאונט

 מערב ניו יארק   

The Park School of Buffalo  
4625 Harlem Rd   

Amherst, NY 14226   
 נאכמיטאג   3צופרי ביז  10:30; 16אפן: שבת, אקטאבער 
 ּבייָאוענטעק און מאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער

 קאונטי  פראגראם מיטארבעטער: ערי 
  www.erie.gov/vaxרעגיסטרירט אייך ביי: 

 מערב ניו יארק   

The Vineyard Farms   
126 Sanders Street   

Rochester, NY 14605  
 נאכמיטאג   5צופרי ביז  10; 16אפן: שבת, אקטאבער 
 ּבייָאוענטעק  -ווַאקסין סארט: פייזער

 פראגראם מיטארבעטער: מאנראו קאונטי 

 לאנג איילענד  
 מארקוס   1 

1 Marcus Avenue  
New Hyde Park, NY 11042  

 אוונט   9צופרי ביז  9; פון 16אפן: דאנערשטאג, אקטאבער 
 ּבייָאוענטעק  -ווַאקסין סארט: פייזער

 פראגראם מיטארבעטער: נארטוועל  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8e977b13-d10c4252-8e958226-000babda0106-422e51d87c7cff99&q=1&e=1a27ec82-71a2-40dd-a4cb-0f70ca277b47&u=http%3A%2F%2Fwww.erie.gov%2Fvax


 צענטראל ניו יארק   

Fingerlakes Mall 
1579 Clark Street   

Auburn, NY 13022   
 מיטאג   12צופרי ביז  10; 16שבת, אקטאבער  אפן:

 דזשעי  -ּבייָאוענטעק, מאדערנע און דזשענסען/דזשע-ייזערפ ווַאקסין סארט:
 פראגראם מיטארבעטער: קאיוגע קאונטי 

  www.cayugacounty.us/healthרעגיסטרירט אייך ביי: 

 הודסאן  -מיטל

Rondout Valley High School 
122 Kyserike Road  

Accord, NY 12404  
 נאכמיטאג   5צופרי ביז  10; פון 17אפן: זונטאג, אקטאבער 

 ּבייָאוענטעק  -ווַאקסין סארט: פייזער
 יטארבעטער: אולסטער קאונטי  פראגראם מ

 ניו יארק סיטי  

Tracey Towers  
40 W. Moshulu Parkway Building #20 

Bronx, NY 10468   
 נאכמיטאג   4צופרי ביז  8:30; פון 17אפן: זונטאג, אקטאבער 

 ּבייָאוענטעק; צווייטע דאזע פארקומעניש  -ווַאקסין סארט: פייזער
 ווערס טענעט ארגאניזאציע  פראגראם מיטארבעטער: טרעיסי טא

קענען    24אלע ניו יארקער איינוואוינער וואס באקומען זייער ערשטע וואקסין דאזע ביז אקטאבער 
צו געווינען פרייזעס פון די  פוטבָאל סוויּפסטעיקס VaxandWin#ניו יארק סטעיט׳ס אריינגיין אין 

בילס, ניו יארק דזשייענטס, און ניו יארק דזשעטס. עלטערן אדער אויפציער קענען איינשרייבן  באפעלאו 
זייערע בארעכטיגטע קינדער. אויף געוואויער צו ווערן מער, קענען פאראינטערעסירטע ניו יארקער  

און בארעכטיגטע ניו יארקער קענען זיך איינשרייבן אין די   דאאיינוואוינער באזוכן דעם וועבזייטל 
   .דא סוויּפסטעיקס 

וואקסין, וועלכס איז  19-ּבייָאוענטעק קאוויד-קענען נעמען דעם פייזער 17ביז  12קינדער אין די יארן פון 
און   15ביז   12באניץ אויטאריזירונג פאר קינדער אין די עלטער פון צו באקומען אונטער עמערדזשענסי 

וואקסינען זענען   19-און העכער. די אנדערע קאוויד 16איז פולשטענדיג באשטעטיגט פאר די יארן 
נאכנישט אויטאריזירט אדער באשטעטיגט פאר דער עלטער. אויב איר זענט איינע פון די עלטערן אדער  

, טעקסט אייער זיפ vaccines.govעלטער ניו יארקערס קענט איר אויך באזוכן -גַארדיענד פון סקול
צו געפונען א וואקסין ארט נעבן אייך. מאכט זיכער  1-800-232-0233, אדער רופט 438829קאוד צו 

 וואקסין.  19- וידּבייָאוענטעק קאו-אז דער פראוויידער טוט אנבאטן דעם פייזער

  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=02715810-5dea6151-0273a125-000babda0106-d0acdafe0402eb57&q=1&e=1a27ec82-71a2-40dd-a4cb-0f70ca277b47&u=http%3A%2F%2Fwww.cayugacounty.us%2Fhealth
http://www.ny.gov/vaxandwin
http://www.ny.gov/vaxandwin
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin
https://www.vaccines.gov/


וואקסין בנוגע סקול קינדער קענען ניו יארקער באזוכן  19-אויף אויסצוגעפונען מער וועגן דעם קאוויד
אויף  VaccinateNY@דער נאכפאלגן  א  ny.gov/vaxtoschoolאונזער געווידמעטע וועבזייטל 

 אינסטעגרעם.  

דעיט אויף אלע רעקאמענדירטע און  - טו -עלטערן ווערן דערמוטיגט זיכער צו מאכן אז זייער קינד איז אפ 
פאר מער   העלט דעפארטמענט׳ס וועבזייטלביטע באזוכט דעם  פארלאנגטע וואקסינאציעס.

 אינפארמאציע אויף רעקאמענדירטע קינדהייט און יוגנטליכע אימוניזאציעס.  
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https://www.instagram.com/vaccinateny/
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