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

 

 

פוטבָאל סוויּפסטעיקס   VaxandWin#גאווערנער האקול אנאנסירט דריטע רונדע געווינער פון דער  
 אין שותפות מיט ניו יארק׳ס פראפעסיאנעלע פוטבָאל טיעמס  

  
געים עקספיריענסעס, אונטערגעשריבענע  -פרייזעס רעכענען אריין געים טיקעטס, ספעציעלע אין 

 געצייג, און נאך פון די באפעלאו בילס, ניו יארק דזשייענטס, און ניו  
 יארק דזשעטס  

  
וואקסין דערמוטיגונג ווידעאוס וועלכע פיגורירן ברוס סמיט פון די באפעלאו בילס קען מען געפונען  

   דאאון קארל בענקס פון די ניו יארק דזשייענטס קען מען געפונען דא
  

ביז   9וואקסין פון סעפטעמבער  19-אלע ניו יארקער וואס באקומען זייער ערשטער קאוויד
זענען בארעכטיגט; עלטערן און גארדיענס קענען אריינשטעלן קינדער אין עלטער פון   24אקטאבער 

 יאר   17ביז  12
  

בארעכטיגטע ניו  ; דאול צו געפונען  פיר גורלות וועלן געהאלטן ווערן לויט דער גורל סקעדזשי
   דאיארקערס קענען זיך איינשרייבן אין די סוויּפסטעיקס 

    
ניו יארק סטעיט׳ס גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דער ערשטער רונדע געווינער פון 

#VaxandWin אן אינצענטיוו פראגראם געאייגנט צו דערמוטיגן  — פוטבָאל סוויּפסטעיקס
ניו יארק׳ס פראפעסיאנעלע פוטבָאל    אומוואקסינירטע ניו יארקערס זיך צו וואקסינירן, אין שותפות מיט

געים עקספיריענסעס,  - רעכענען אריין געים טיקעטס, ספעציעלע אין געווינערפאר  פרייזעסטיעמס. די 
סטאדיום טורס, אונטערגעשריבענע געצייג, פעיסטיים קָאלס מיט ַאלּומנע שפילער, און נאך פון די  

טעיט וועט אדמיניסטרירן די  באפעלאו בילס, ניו יארק דזשייענטס, און ניו יארק דזשעטס. ניו יארק ס
ראנדאמאלער ציאונגען און נייע געווינער וועלן ווערן אויסגעקליבן יעדע וואך אין לויף פון פינף וואכן. צוויי 

וואקסין  19-ציאונגען וועלן בלייבן נאך דער וואך. אלע ניו יארקער וואס באקומען זייער ערשטע קאוויד
זענען בארעכטיגט. עלטערן און גארדיענס   2021, 24ר ביז אקטאבע 2021, 9דאזע סעפטעמבער 

 .  דאיאר  17ביז  12קענען איינשרייבן ניו יארקער סקול קינדער אין עלטער פון 
  

אמפיין מיט  אלס טייל פון די באמיאונגען האט דער סטעיט אויך איינגעפירט אן אינטעגרירטע מידיע ק
יעדע טיעם, אריינגערעכנט וואקסין דערמוטיגונג ווידעאוס מיט ַאלּומנע שפילער וועלכע האבן אליין  

פיגורירנדיג ברוס סמיט, הָאל ָאוו פעים   — וואקסין. די ערשטע צוויי ווידעאוס   19-באקומען דעם קאוויד
ליגע סופערבאול טשעמפיאן פון די ניו מא-דעפענסיוו ענד פון די באפעלאו בילס, און קארל בענקס, צוויי

 פאר יעדע.  , דאאון   דאזענען צו באקומען פאר אלע ניו יארקער  —יארק דזשייענטס 
  
פוטבָאל סוויּפסטעיקס אנערקענט ניו יארקערס וואס שטעלן זיך ארויס זיך צו   VaxandWin#אונזער  "

אין צוזאמענארבעט מיט אלע ניו יארק׳ס  " האט גאווערנער האקול געזאגט.  "וואקסינירן,
רקער  פראפעסיאנעלע פוטבָאל טיעמס, וועלן אונזערע נייע וואקסין דערמוטיגונג ווידעאוס גרייכן ניו יא

אויסניצנדיג אלס אנזאגערס ניו יארקערס אויף וועמען זיין קוקן ארויף  —פון יעדן עלטער אויף נייע וועגן 

https://www.youtube.com/watch?v=_XXlirVmghw
https://www.youtube.com/watch?v=95iv3fZssnw
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://www.governor.ny.gov/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes/weekly-winners-new-york-state-vax-and-win
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin
https://www.youtube.com/watch?v=_XXlirVmghw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=95iv3fZssnw


רונדע געווינער, און איך דאנק ניו יארק׳ס  -און האבן צו זיי צוטרוי. איך קאנגראטוליר אונזערע דריטע
וויכטיגער באמיאונג  -צו דער קריטישפוטבָאל טיעמס פאר׳ן ארויסבארגן זייערע פלאטפארמעס און קולות 

   "און זיך אנשליסן מיט די סטעיט אין דערמוטיגן אלע בארעכטיגטע ניו יארקערס זיך צו וואקסינירן.
  

 רונדער געווינער זענען:  -די דריטע
  

 באפעלאו ביל פרייזעס:  
 אלעקסאנדער דזשענטייל, ניאגארא קאונטי  

 דעריוס וואלקער, מאנראו קאונטי  
 ון פאופ, ווייאמינג קאונטי שא

 כארגע קוויראס, ערי קאונטי 
 טאמאס לוקאס, אנטעריאו קאונטי  

 דזשאסעף גרום, ערי קאונטי 
 ניקאל קאמאראטא, ערי קאונטי  

  
 ניו יארק דזשייענטס פרייז:  

 קריסטין דזשימענעז, קווינס קאונטי  
  

 ניו יארק דזשעטס פרייזעס:  
 י אמאנדא פארטער, גרין קאונט

 רעמילעקין אלאניפעקון, קינגס קאונטי  
 נאסטאזיא טאמאס, בראנקס קאונטי  
 דזשעימס זארקאן, סופאלק קאונטי  

 מאקאילא סלעין, רענעסעלער קאונטי  
  

 דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט האט באשטעטיגט די וואקסינאציע סטאטוס פון די געווינער.  
  

-1-800, אדער רופן 438829, טעקסט׳ן זייער זיּפ קאוד צו vaccines.govניו יארקערס קענען באזוכן 
 .  19-צו געפונען א דערנעבנדער וואקסין לאקאציע און זיך נאך היינט וואקסינירן קעגן קאוויד 232-0233

  
פוטבָאל  VaxandWin#אויף געוואויער צו ווערן מער אינפארמאציע וועגן ניו יארק סטעיט׳ס  

און בארעכטיגטע ניו   דא אראינטערעסירטע ניו יארקערס באזוכן דעם וועבזייטל סוויּפסטעיקס, קענען פ
   .דאיארקער קענען זיך איינשרייבן אין די סוויּפסטעיקס 

  
וואקסין בנוגע סקול קינדער קענען ניו יארקער באזוכן  19-קאוויד אויף אויסצוגעפונען מער וועגן דעם

אויף  VaccinateNY@אדער נאכפאלגן    ny.gov/vaxtoschoolאונזער געווידמעטע וועבזייטל 
 אינסטעגרעם.  

  
 ### 
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