
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל   10/19/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

ָאּפ' צייטווייליגע וואקסינאציע  - 'ּפַאּפ  VAXTOSCHOOL# 25גאווערנאר האוקאל אנאנסירט 
  פלעצער

  
וואכן כדי צו פארמערן    12איבערן סטעיט אין לויף פון פלעצער וועלן אוועקגעשטעלט ווערן  120

  פלעצער אויפגעשטעלט ביז היינט 86וואקסינאציע ראטעס צווישן ניו יארקע סקול קינדער; 
  

וואכיגע צייט אפשניט; פולע ליסטע  -12נייע פלעצער וועלן אנאנסירט ווערן וועכנטליך אין לויף פון די 
  דאטעד וועכנטליך פון פלעצער וועט ווערן ָאּפדעי

  
#VaxtoSchool  דא באס בילדער קען מען זעהן  

  
ָאּפ' צייטווייליגע -'ּפַאּפ VaxtoSchool#נייע  25גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז  

וואקסינאציע פלעצער זענען אויפגעשטעלט געווארן צו העכערן די וואקסינאציע ראטעס צווישן ניו יארקע  
פלעצער   120אז א סך הכל פון  אנאנסירטהאט גאווערנאר האוקאל  21סקול קינדער. אום סעפטעמבער 

איבערן סטעיט, און ביז יעצט זענען  וואכיגע צייט אפשניט -12וועלן אויפגעשטעלט ווערן אין לויף פון א 
די העלט דעּפארטמענט ארבעט מיט לאקאלע קאונטי העלט  פלעצער אויפגעשטעלט געווארן.  86שוין 

דאס  העלטקעיר צענטערס כדי צו שטיצן  באזירטע ארגאניזאציעס און -דעּפארטמענטס, קאמיוניטי
די שותפים, פלעצער וואו צו ווערן   אויפשטעלונג פון די פלעצער אין אלע ראיאנען פון די סטעיט.

צוגעפאסט צו די קאמיוניטיס וואו די פלעצער ווערן אויפגעשטעלט און די אדווערטייזמענטס ווערן 
אויפגעשטעלט. נייע לאקאציעס ווערן אוועקגעשטעלט אויף א כסדר'דיגן אופן אין צוזאמענארבעט מיט 

  לאקאלע קערפערשאפטן.
  

ו טוהן אלץ וואס איז מעגליך צו וואקסינירן בארעכטיגטע ניו יארקע סקול  "מיר זעצן ווייטער פאר צ
אריינרעכענענדיג די   –# פראגראם VaxtoSchool"אונזער  האט גאווערנאר האוקאל געזאגט.קינדער", 

נייע פלעצער וועלכע ווערן אויפגעשטעלט וואכענטליך, מָאובייל וואקסינאציעס און אויפקלערונג  
ברענגט די וואקסין צו יונגערע ניו  –באמיאונגען אין צוזאמענארבעט מיט אונזערע שותפים אויפן שטח 

לטערן אדער א גַארדיען פון א קינד אין ניו יארק וואס  יארקער און צו זייערע פאמיליעס. אויב איר זענט ע
איז אין די עלטער פון שולע, טוה איך אייך ערמוטיגן צו ברענגען אייער קינד צו וואקסינירט ווערן כדי זיי 

זאלן באשיצן זיך אליין און זייערע ארומיגע, און כדי זיי זאלן נעמען א חלק אין דאס האלטן די מענטשן אין 
 ."  19-ולע געזונט און פארזיכערט פון קאווידזייער ש

  
באזירטע מעדיצינישע פראפעסיאנאל וועט זיין ביי יעדע פלאץ צו ענטפערן סיי וועלכע פראגן - א קאמיוניטי

וואס עלטערן אדער גַארדיענס פון ניו יארקע סקול קינדער קענען מעגליך האבן. אלץ נאך א מיטל צו  
צו פארזיכערן דאס צוגענגליכקייט איבער אלע ניו יארק קאמיוניטיס,  שטופן פאר וואקסינאציעס און 

וועלכע פארן ארום צו צושטעלן וואקסינאציעס אין   # באסעסVaxtoSchoolעפענען זיך ספעציעלע 
# באס VaxtoSchoolוועמע ערטער נעבן שולעס וואו עס זענען דא אסאך יונגווארג. די וואך וועט די באק

זיין ביי די מאסענא קאמיוניטי צענטער פלאץ אין נָארט קָאנטראי, אין די שענענגָאו וואלי היי סקּול אין די  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=24c97d80-7b5244e2-24cb84b5-000babd9069e-bbbd8e2537595ff4&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19vaccine.health.ny.gov%252Fnys-vaxtoschool-pop-locations%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741041472%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D5Alh6c1HvZt96ITAePFy2vsgUpF%252BEKs1pSaHEGHeMEU%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5c896ec3-031257a1-5c8b97f6-000babd9069e-78d97e5e0a1e314d&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fflic.kr%252Fs%252FaHsmWVv3Q3%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741041472%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DADCUdmMTCvbK4Zjch0dcqkK%252BRybufxDwTm%252BAepH4Kvs%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b1d1b62f-ee4a8f4d-b1d34f1a-000babd9069e-c98c29161f5803e4&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-hochul-announces-120-pop-vaccination-sites-over-12-weeks-part-states-vaxtoschool%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741051414%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DpteUFtyFb1JdtHyMyxF%252FymUvEYqtSO9UGVHQu2GSv6w%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8a375c00-d5ac6562-8a35a535-000babd9069e-c86194092c930a0c&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fflic.kr%252Fs%252FaHsmWVv3Q3%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741051414%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DmTfWwfxcHPYmfcef%252BmDR3uBY48pVhhFWtuCuXRwLO1U%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8a375c00-d5ac6562-8a35a535-000babd9069e-c86194092c930a0c&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fflic.kr%252Fs%252FaHsmWVv3Q3%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741051414%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DmTfWwfxcHPYmfcef%252BmDR3uBY48pVhhFWtuCuXRwLO1U%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8a375c00-d5ac6562-8a35a535-000babd9069e-c86194092c930a0c&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fflic.kr%252Fs%252FaHsmWVv3Q3%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741051414%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DmTfWwfxcHPYmfcef%252BmDR3uBY48pVhhFWtuCuXRwLO1U%253D%26reserved%3D0


 Vineyard Farms and Outdoors Center forדרום טייל פון די סטעיט, און אזוי אויך ביי די 
Excellence  .אין די פינגער לעיקס ראיאן  

  
די אנאנס בויט אויף ניו יארק סטעיט'ס איבערגעגעבנקייט צו לייגן די געזונטהייט און וואוילזיין פון שילער  

, האבן 18בער  און שילערינס, לערער און לערערינס, און פאמיליעס אלץ הויפט פריאריטעט. ביז אקטא
יעריגע באקומען צום -25ביז  16פון  פראצענט 72.3יעריגע און -15ביז  12פון  פראצענט 62.8

  ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע.
  

  ָאּפ' צייטווייליגע וואקסינאציע פלעצער פאר ניו יארקער-'ּפַאּפ VaxtoSchool#די טעג ווען יעדע פון די 
פלעצער קען מען   VaxtoSchool#סקול קינדער זענען אפן ווערן אויסגערעכנט אונטן. די פולע ליסטע פון 

וואכיגע צייט אפשניט  -12, און עס וועט ווערן ָאּפדעיטעד וועכנטליך אין לויף פון די דא געפונען 
אריינצורעכענען נייע פלעצער ווען זיי ווערן אנאנסירט. נייע פלעצער ווערן אויפגעשטעלט אויף א  

גע צייט  וואכי-12יעדע וואך אין לויף פון דער פלעצער וועלן ווערן אנאנסירט כסדר'דיגע אופן, און מער  
  אפשניט.

  
  נייע אויפגשטעלטע פלעצער:

  
HUDSON VALLEY  

Rockland County Department of Health  
50 Sanatorium Road, Building A  

Pomona, NY, 10970  
 אוונט   7:00נאכמיטאג ביז  3:00; 19דינסטאג, אקטאבער   אפן:

 ּבייָאוענטעק  -פייזער וואקסין סארט:
 פראגראם שותף: רַאקלענד קַאונטי  
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

  
WESTERN NEW YORK  

Chautauqua Lake Central School Bus Garage  
100 North Erie Street   

Mayville, NY 14757   
 אוונט   6:30נאכמיטאג ביז  4:30; 19דינסטאג, אקטאבער  אפן: 

 (  J&Jּבייָאוענטעק, מאדערנא און דזשענסען/דזשַאנסען ענד דזשַאנסען )-וואקסין סארט: פייזער
  פראגראם שותף: שעטַאקווע קאונטי

 
FINGER LAKES  

Sodus Central School District  
54 Mill Road  

Sodus NY 14551  
 נאכמיטאג   4:00ביז  2:00; 19אג, אקטאבער  אפן: דינסט 

 ּבייָאוענטעק  -וואקסין סארט: פייזער
  Kinney Drugsפראגראם שותף: וועין קאונטי און 

איינגעשטעלטע וועלכע ווילן באקומען א וואקסין דארפן זיך זיך צו רעגיסטרירן )איינגעשטעלטע(:  
רעגיסטרירן דורכן דרוקן אויף די פאלגנדע לינק:  

https://kinneydrugs.as.me/SodusCentralSchoolStaff  
  גיפט קארטלעך  Regalבאלוינונג: 

  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7811296c-278a100e-7813d059-000babd9069e-84fbb42a0031c146&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19vaccine.health.ny.gov%252Fcovid-19-vaccine-tracker%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741051414%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DRMp%252FjAgVX7ZDRazBtsHd0VOL8fTSt%252B8Yc1vZ66Q03eI%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8927a9dd-d6bc90bf-892550e8-000babd9069e-ea6eeae602ace0b4&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19vaccine.health.ny.gov%252Fcovid-19-vaccine-tracker%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741061375%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D8s0%252F7olg1AX3hFS8jGIq7%252Bz1Z%252F5LPleaOtIhheRprOg%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=815c3c44-dec70526-815ec571-000babd9069e-b5ad8559323a1035&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19vaccine.health.ny.gov%252Fnys-vaxtoschool-pop-locations%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741061375%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DDRSEMlu0LBuJ77UtfHi38gHYNWV3NNt2fq281Fwv7dw%253D%26reserved%3D0
https://kinneydrugs.as.me/SodusCentralSchoolStaff


HUDSON VALLEY  
White Plains High School  

550 North Street   
White Plains, NY 10605  

 נאכמיטאג   5:30ביז  2:30; 20מיטוואך, אקטאבער   אפן:
 ּבייָאוענטעק  -פייזער וואקסין סארט:

 פראגראם שותף: וועסטשעסטער קאונטי 
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

  
HUDSON VALLEY  

Pine Bush High School  
156 NY-302  

Pine Bush, NY  
 נאכמיטאג   5:30ביז  2:30; 20אפן: מיטוואך, אקטאבער  

 ּבייָאוענטעק  -וואקסין סארט: פייזער
 פראגראם שותף: אראנדזש קאונטי  
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

  
HUDSON VALLEY  

Sullivan County Public Health Services  
50 Community Lane  

Liberty, NY 12754  
 אוונט   6:00נאכמיטאג ביז  2:00; 20מיטוואך, אקטאבער   אפן:

 ּבייָאוענטעק  -פייזער וואקסין סארט:
 פראגראם שותף: סָאליווען קאונטי  
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

  
LONG ISLAND  

Kennedy Memorial Park  
335 Green Street   

Hempstead, NY 11550  
 אוונט   8:00צופרי ביז  8:00; 21דאנערשטאג, אקטאבער  אפן:

 ּבייָאוענטעק  -פייזער וואקסין סארט:
 Northwell Healthפראגראם שותף: נעסָאו קאונטי און 

  עמעזאן גיפט קארטלעך באלוינונג: 
  

NORTH COUNTRY  
Massena Community Center  

61 Beach Street   
Massena NY 13662   

 נאכמיטאג  5:00ביז  2:00; 21דאנערשטאג, אקטאבער  אפן:
 ּבייָאוענטעק דזשענסען/דזשַאנסאן ענד דזשַאנסאן  -פייזער ווַאקסין סארט:

 פראגראם שותפים: סעינט לאורענס קאונטי, ווילעדזש ָאוו מאסענא און טַאון ָאוו מאסענא  
;  דא  J&Jאון דזשענסען/  דאּבייָאוענטעק אּפוינטמענטס -רעגיסטרירט זיך ביי: ערשטע דאזע פייזער

 . דא ; בּוסטער דאזעס פאר בארעכטיגטע ניו יארקער  דאּבייָאוענטעק אּפוינטמענטס -צווייטע דאזע פייזער
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CDDCE909572A0316E0530A6C7C168C5C
https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CE504DDC436502FAE0530A6C7C168AE9
https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CDDCF1C6A8FC04CCE0530A6C7C16D7F5
https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=CDA16F45E0FC02F8E0530A6C7C168D3F


  
NEW YORK CITY  

Life of Hope  
1377 Brooklyn Avenue  

Brooklyn, NY 11203  
 נאכמיטאג   5:30צופרי ביז   11:00; 21אפן: דאנערשטאג, אקטאבער 

 ּבייָאוענטעק און דזשענסען/דזשַאנסאן ענד דזשַאנסאן  -פייזער וואקסין סארט: 
   Life of Hopeפראגראם שותף: 

  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 
  

SOUTHERN TIER  
Chenango Valley High School   

221 Chenango Bridge Road   
Binghamton, NY 13901  

 נאכמיטאג   5:00ביז  2:40; 22פרייטאג, אקטאבער   אפן:
 (  שענענגָאו וואלי היי סקּול)פאר מיטגלידער פון די 

 ּבייָאוענטעק; צווייטע דאזעס  -פייזער וואקסין סארט:
 פראגראם שותף: ברּום קאונטי

  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 
  

WESTERN NEW YORK  
WNY Women's Foundation and Harvest House  

175 Jefferson Avenue   
Buffalo NY 14210   

 אוונט   8:00נאכמיטאג ביז  5:00; 22פרייטאג, אקטאבער   אפן:
   (WNY Women's Foundation and Harvest House)פאר מיטגלידער פון די  

 ּבייָאוענטעק  -פייזער וואקסין סארט:
 צווייטע דאזעס  

  פראגראם שותף: ערי קאונטי
  

WESTERN NEW YORK  
Lake Shore High School  

959 Beach Road   
Angola, NY 14006  

 אוונט   7:00נאכמיטאג ביז  2:00; 22פרייטאג, אקטאבער   אפן:
 ּבייָאוענטעק און מאדערנא  -פייזער וואקסין סארט:

 פראגראם שותף: ערי קאונטי 
  www.erie.gov/vaxפאר מער אינפארמאציע, גייט צו: 

  גיפט קארטלעך Topsבאלוינונג: 
  

HUDSON VALLEY  
Highlands School - Middle School Gym  

128 Grandview Avenue  
White Plains, NY 10605  

 נאכמיטאג   5:30ביז  2:30; 22פרייטאג, אקטאבער   אפן:
 ּבייָאוענטעק  -וואקסין סארט: פייזער

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=17916f3a-480a5658-1793960f-000babd9069e-b67a4f406d60af87&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=http%3A%2F%2Fwww.erie.gov%2Fvax


 פראגראם שותף: וועסטשעסטער קאונטי 
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

  
SOUTHERN TIER  

Broome-Tioga BOCES Main Campus  
435 Glenwood Road   

Binghamton 13905  
 מיטאג   12:00צופרי ביז   10:00; פון 22פרייטאג, אקטאבער   אפן:

 (  Broome-Tioga BOCES Main Campus)פאר מיטגלידער פון די 
 ּבייָאוענטעק  -פייזער וואקסין סארט:
 צווייטע דאזעס  

 פראגראם שותף: ברּום קאונטי
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

  
FINGER LAKES  

The Vineyard Farms and Outdoors Center for Excellence  
126 Sanders Street   

Rochester, NY 14605  
 נאכמיטאג   5:00מיטאג ביז  1:00; פון 23אפן: שבת, אקטאבער 

 ּבייָאוענטעק  -פייזער וואקסין סארט:
 .  The Vineyard Farms and Outdoor Center for Excellence, Incפראגראם שותף: 

  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 
  

WESTERN NEW YORK  
Orleans-Niagara BOCES  

 Niagara Career and Technical Education - ניאגרא קאריערע און טעכנישע בילדונג צענטער 
Center  

3181 Saunders Settlement Road  
Sanborn, NY 14132   

 מיטאג   12:00צופרי ביז  9:00; 23שבת, אקטאבער  אפן:
 ּבייָאוענטעק  -וואקסין סארט: פייזער

 פראגראם שותף: ניאגארא קאונטי  
  גיפט קארטלעך  Regalבאלוינונג: 

  
CENTRAL NEW YORK  

Fingerlakes Mall 
1579 Clark Street   

Auburn, NY 13022   
 מיטאג   12:00צופרי ביז  10:00; 23אפן: שבת, אקטאבער 

 (  J&Jּבייָאוענטעק, מאדערנא און דזשענסען/דזשַאנסען ענד דזשַאנסען )-פייזערוואקסין סארט: 
 פראגראם שותף: קַאיּוגע קאונטי  

   www.cayugacounty.us/healthרעגיסטרירט זיך ביי: 
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

  
 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=61812693-3e1a1ff1-6183dfa6-000babd9069e-42de6a454dfffa9c&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=http%3A%2F%2Fwww.cayugacounty.us%2Fhealth


CAPITAL REGION  
Albany County Fall Fest, Lawson Lake County Park   

293 Lawson Lake Road  
Feura Bush, NY 12067 

 נאכמיטאג   3:00מיטאג ביז  12:00; פון 23אפן: שבת, אקטאבער 
 J&Jּבייָאוענטעק )ערשטע און צווייטע דאזעס( און דזשענסען/-וואקסין סארט: פייזער

פראגראם שותף: אלבאני קאונטי העלט דעּפארטמענט, אלבאני קאונטי פארוויילונג דעּפארטמענט  
(Department of Recreation  אלבאני קאונטי קינדער, יונגווארג און פאמיליעס דעּפארטמענט ,)
(Department of Children, Youth, and Families )-   יונגווארג אפיס 

  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 
  

HUDSON VALLEY  
New Paltz High School  

130 S Putt Corners Road  
New Paltz, NY 12561  

 נאכמיטאג  5:00צופרי ביז  10:00; 23שבת, אקטאבער  אפן:
 בייָאוענטעק  -פייזער ווַאקסין סארט:

 פראגראם שותף: ָאלסטער קאונטי  
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

  
HUDSON VALLEY  

Roosevelt High School  
1 Wagner Avenue   

Roosevelt, NY 11575  
 אוונט   8:00נאכמיטאג ביז  2:00; פון 23אפן: שבת, אקטאבער 

 ּבייָאוענטעק  -פייזער וואקסין סארט:
 Northwell Healthפראגראם שותף: נעסָאו קאונטי און 
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

  
LONG ISLAND  

Northwell Health  
1 Marcus Avenue  

New Hyde Park, NY 11042  
   Saturday, October 23; 9:00 am - 9:00 pm אפן:

 ּבייָאוענטעק  -פייזער וואקסין סארט:
 Northwell Healthפראגראם שותף: נעסָאו קאונטי און 
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

  
NEW YORK CITY  
Citadel Cathedral  

105 Barbey Street  , 
Brooklyn, NY 11207  

 מיטאג   1:00צופרי ביז  9:00; 23שבת, אקטאבער  אפן:
 ּבייָאוענטעק  -פייזער וואקסין סארט:

 Coalition of National Blackהויטיגע קירכעס )-פראגראם שותף: פארבאנד פון נאציאנאלע טונקל



Churches ) 
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

  
NEW YORK CITY  

Asian American for Equality Health Fair  
111 Norfolk Avenue  

New York, NY 10002  
 נאכמיטאג  2:00צופרי ביז  10:00; 23אפן: שבת, אקטאבער 

  J&Jדזשענסען/ּבייָאוענטעק און  -פייזער ווַאקסין סארט:
  אמעריקאנער פאר יושר- אזיאנער, און Gotham, NYCHHCפראגראם שותפים: 

  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 
  

HUDSON VALLEY  
Onteora High School  

5203 4166  NY-28  
Boiceville, NY 12412  

 נאכמיטאג   5:00צופרי ביז  10:00; פון 24זונטאג, אקטאבער  אפן:
 ּבייָאוענטעק  -פייזער וואקסין סארט:

 פראגראם שותף: ָאלסטער קאונטי  
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

  
HUDSON VALLEY  

Palisades Center  
1000 Palisades Center Drive   

West Nyack, NY 10994  
 נאכמיטאג    3:00מיטאג ביז  1:00; 24זונטאג, אקטאבער  אפן:

 ּבייָאוענטעק  -פייזערוואקסין סארט: 
 פראגראם שותף: רַאקלענד קאונטי  
  באלוינונג: עמעזאן גיפט קארטלעך 

  
אין צוגאב צו די באלוינונגען וועלכע זענען אייגנטארטיג פאר יעדע פלאץ, וועלן אלע ניו יארקער וועלכע  

ניו יארק סטעיט'ס  קענען אריינגיין אין  24באקומען זייער ערשטע וואקסין דאז ביז אקטאבער 
VaxandWinפּוטבָאל גורל # ( צו געוואונען ּפרייזעס פון די באפעלאו בילסBuffalo Bills  ניו יארק ,)
(. עלטערן אדער אויפציער  New York Jets( און ניו יארק דזשעטס )New Yorrk Giantsדזשייענטס ) 

ער, קענען פאראינטערעסירטע ניו יארקער  קענען איינשרייבן זייערע בארעכטיגטע קינדער. צו לערנען מ
  .דא , און בארעכטיגטע ניו יארקער קענען אריינגיין אין די גורל דאבאזוכן דעם וועבזייטל 

  
וואקסין, וועלכע ווערט  19-ּבייָאוענטעק קאוויד-יאר אלט קענען באקומען די פייזער 17ביז  12קינדער פון 

( פאר  Emergency Use Authorizationגעגעבן אונטער אן עמערדזשענסי באנוץ אויטאריזאציע )
יאר און   16פון  יאר אלט, און וועלכע איז פולשטענדיג באשטעטיגט פאר מענטשן 15ביז  12קינדער פון 

וואקסינען זענען נאכנישט אויטאריזירט אדער באשטעטיגט פאר דער   19-עלטער. די אנדערע קאוויד 
עלטער. אויב איר זענט עלטערן אדער א גַארדיען פון א ניו יארקער סקול קינד, קענט איר אויך באזוכן 

vaccines.gov צו טרעפן די   0233-232-800-1, אדער אנרופן 438829, טעקסטן אייער זיּפ קָאוד צו
ּבייָאוענטעק  -נאענטסטע וואקסינאציע פלאץ צו אייך. מאכט זיכער אז די פלאץ שטעלט צו די פייזער

  וואקסין. 19-קאוויד
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eebcf5ce-b127ccac-eebe0cfb-000babd9069e-50c883add913606d&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252Fvaxandwin%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741091243%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DfvbbWCsbMkdO1qETKM7dfzWj1NjUFwVbFpT9h9jzEdc%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eebcf5ce-b127ccac-eebe0cfb-000babd9069e-50c883add913606d&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252Fvaxandwin%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741091243%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DfvbbWCsbMkdO1qETKM7dfzWj1NjUFwVbFpT9h9jzEdc%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eebcf5ce-b127ccac-eebe0cfb-000babd9069e-50c883add913606d&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252Fvaxandwin%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741091243%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DfvbbWCsbMkdO1qETKM7dfzWj1NjUFwVbFpT9h9jzEdc%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eebcf5ce-b127ccac-eebe0cfb-000babd9069e-50c883add913606d&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252Fvaxandwin%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741091243%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DfvbbWCsbMkdO1qETKM7dfzWj1NjUFwVbFpT9h9jzEdc%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=79b1b8d4-262a81b6-79b341e1-000babd9069e-dfd716d5279b4e8f&q=1&e=45ec442d-f4a7-4ddf-ae96-89f7574ec3f4&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252Fvaxandwin%26data%3D04%257C01%257CMatthew.Twardy%2540digital.ny.gov%257C2c442203fdc54aa3276608d98e684386%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637697400741091243%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DfvbbWCsbMkdO1qETKM7dfzWj1NjUFwVbFpT9h9jzEdc%253D%26reserved%3D0
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וואקסין און סקול קינדער, קענען ניו יארקער באזוכן אונזער   19-צו לערנען מער איבער די קאוויד
  אויף אינסטאגראם.  VaccinateNY@אדער פַאלָאוען  ny.gov/vaxtoschoolספעציעלע וועבזייטל 

  
מיר ערמוטיגן עלטערן צו זיכער מאכן אז זייער קינד איז צייטליך מיט אלע רעקאמענדירטע און 

פאר מער אינפארמאציע   העלט דעּפארטמענט'ס וועבזייטלביטע באזוכט די  פארלאנגטע וואקסינאציעס.
  איבער רעקאמענדירטע אימוניזאציעס פאר קינדער און צענערלינגען.
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