
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/25/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

ציען מעניופעקטשורינג אריבערגאווערנער האקול אנאנסירט ׳סטריידס פארמא אינק.׳ צו  
   אפעראציעס צו ראקלענד קאונטי 

  
- דאס איינשאפן פון מעניופעקטשורינג איינריכטונג פון סובסידיעריס פון ׳ענדָא אינטערנעשענעל פי

   הודסאן ראיאן -דזשאבס אין דער מיטל 250( וועלן האלטן און שאפן "ענדאָ "סי׳ )-על
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז ׳סטריידס פארמא אינק.׳ וועט פארברייטערן איר  
ניופעקטשורינג און מארקעטינג אפעראציעס פון ניו דזשערזי און פלארידע אויף ראקלענד קאונטי, ניו  מע

׳סטריידס׳ וועט קויפן און ארויסבויען דער געוועזענער ׳ענדָא׳ פַארמַאסּוטיקל פאבריק, האלטן   יארק.
מיליאן דאלער אין   42ר דזשאבס, און אינוועסטירן איבע 40פון אירע ארבעטער, צולייגן נאך  215איבער 

נעים און סיי דזשענעריק דרָאגס פאר איר  -לויף פון די קומענדע פאר יאר צו פאבריצירן סיי ּברענד
    אייגענע דיסטריביושען און מארקעטינג ווי אויך פאר אנדערע אלס קאנטראקט פאבריצירער.

    
קאמפאני פון ׳סטריידס פארמא אינק.׳, איז א  -׳סטריידס פארמא סייענס לימיטיד׳, דער מוטער

געפירטע -פַארמַאסּוטיקל קאמפאני מיט א הויפט פאקוס אויף אנטוויקלען און פאבריצירן טעכנאלאגיע
ין דאזע פארמולאציעס. דער קאמפאני איז אויך פון די גרעסטע פאבריצירער פון ווייכע דזשעלַאט

    קעּפסולס.
    
פראדוצירטע מעדיצינישע  -פאנדעמיע האט קלאר געמאכט אז דאס האבן דאמעסטיק 19-דער קאוויד"

טשעין און א מער  -וויכטיג פאר א זיכערע סופליי-סופלייס, איבערהויפט אין צייטן פון קריזיס, איז קריטיש
מא׳ וועט עס פריידט מיר אז ׳סטריידס פאר"  האט גאווערנער האקול געזאגט. "זיכערע ניו יארק,

באצאלטע דזשאבס און אינוועסטירן אינ׳ם  -הודסאן ראיאן, שאפנדיג גוט-פארברייטערן אין דער מיטל
  " סטעיט׳ס עקאנאמיע.

  
דאס איז נאך א גאר גוטע קאמפאני וואס  " ליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין האט געזאגט, 

מאכן ביזנעס. די שריט דורך ׳סטריידס   האט אנערקענט אז ניו יארק סטעיט איז א גוטע פלאץ צו
-פארמא׳ צו קויפן ׳ענדָא פַארמַאסּוטיקלס׳ און אינוועסטירן אין דעם ראיאן וועט אנפילן א קריטיש

נויטיגע  -עס, האלטן און שאפן העכסט-וויכטיגער געברויך פאר פַארמַאסּוטיקלס פאבריצירט אין דער יו
וע מאמענטום וואס מיר זעהען יעצט אזוי ווי מיר ציען זיך אויף דזשאבס און פארזעצן ווייטער די פאזיטיו

    " פאנדעמיע. 19-פאראויס פון די שוועריגקייטן פאראורזאכט דורך דער קאוויד
    

סטראטעגישע ביזנעס "או פון ׳סטריידס פארמא אינק.׳, האט געזאגט, - אי - טערענס קאפלין, סי
סטריידס׳ אזוי ווי מיר זוכן צו טרייבן אנהאלטבארע וואוקס  אנטוויקלונג איז א הויפט פריאריטעט פאר ׳

און ווייטער אונטערהייבן און באלאנסירן אונזער פראדוקט ּפָארטפָאליָא. מיר זענען באגייסטערט איבער  
דער טראנזאקציע און מיר גלויבן אז דאס איינקויפן וועט העלפן פארשטערקערן אונזער אנוועזנהייט אין 

קעט. ׳סטריידס פארמא׳ וועט האלטן ׳ענדָא אינטערנעשענעל׳ ארבעטער און עס מאר-דער יו
הודסאן ראיאן. מיר ווילן אויסדרוקן - דזשענערעיט׳ען ווייטערדיגע באשעפטיגונג געלעגנהייטן אין מיטל



עס רעגירונג אפיסעס און דער ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פאר  -אונזער דאנקבארשאפט צו די יו
    "אויסגעשטרעקט אין לויף פון דער טראנזאקציע.די שטיצע  

    
׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ טשיעף אפערעיטינג אפיסער און עקזעקיוטיוו דעפיוטי  

ניו יארק סטעיט איז א פרעמיערע לאקאציע פאר  "קאמישענער קעווין יוניס האט געזאגט, 
אריבערציען אהער איז א געווינס פאר די   פאבריצירער צו טוהן ביזנעס און ׳סטריידס פארמא׳׳ס זיך

-פריער-הודסאן ראיאן. נישט נאר וועט ׳סטריידס פארמא׳׳ס פארברייטערונג ערמעגליכן די שוין-מיטל
- פראדוצירט און העכסט-טרענירטע ארבעטער אנצוהאלטן זייערע דזשאבס און פארזיכערן דאמעסטיק

אר עס איז אויך נאך א קאמפאני וואס וועט נויטיגער מעדיצינישע פראדוקטן פאר׳ן צוקונפט, נ 
    " אינוועסטירן און וואקסן אין דעם עמפייער סטעיט.

    
עס  -סק. פוסיגע פַאסיליטי וועט ווייטער אונטערהייבן ׳סטריידס׳ יו 200,000׳סטריידס פארמא׳׳ס נייע  

ין טשעסטנאט רידזש האט א  דאזע פַאסיליטי. די פַאסיליטי א-אנוועזנהייט דורך דאס איינקויפן א מולטי
סּפרעיס, און -סָאלידס, ליקווידס, נאז -ביליאן יוניטס וועלכס נעמט אריין סעמיי 2יערליכע קאפאציטעט פון  

(  DEAָאורעל סָאלידס. די פַאסיליטי איז אויך רעגיסטרירט מיט׳ן דרָאג אינפארסירונג אדמיניסטראציע )
פאנדעמיע האט   19-קאנטראלירטע סובסטאנצן. דער קאווידצו ערמעגליכן פאר ׳סטריידס׳ צו פאבריצירן 

טשעין פראבלעמען. דורך דאס קאנסאלידירן אפעראציעס אין ניו יארק סטעיט אין א  -פארערגערט סופליי
טשעין - פַאסיליטי וואס איז גרייט אויף שוין באלד צו אקופירן וועט ׳סטריידס׳ העלפן לינדערן סופליי

עס מארקעט.  -פארבינדערע סינערדזשיס אין דער יו-וועט טרייבן לאגיסטיקספארבינדענע געדראנג און  
מיליאן דאלער אין עקסעלסיָאר דזשאבס טעקס   10׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ וועט צושטעלן ביז 

    דזשאבס. 40ארבעטער און שאפן  215קרעדיטס אין אויסטויש פאר אנהאלטן 
  

דער צוקונפט איז ליכטיג פאר ראקלענד  " ק האט געזאגט,מעלני -סענאטאר עליידזשע רייכלין
קאונטי׳ס עקאנאמיע, מיט קאמפאניס וואס ציען זיך אריין און פארברייטערן זיך לענגאויס דעם קאונטי. א  

דאנק אייך גאווערנער קעטי האקול פאר אייער פירערשאפט, און צו ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳  
דזשאבס צו ראקלענד קאונטי. אזוי ווי מיר זעצן  250לטן און ברענגען איבער פאר אייער ארבעט, אין הא

פאר ווייטער זיך צו ערהוילן פון דער קאוויד פאנדעמיע, מיט די שטיצע פון דער ניו יארק סטעיט 
רעגירונג, בין איך קאנפידענט אז ראקלענד קאונטי וועט ארויסקומען בעסער און שטערקער ווי סיי ווען 

    "ער פארגאנגענהייט.אין ד
  

איך בין באגייסטערט געוואויער צו ווערן אז ׳סטריידס " אסעמבלימאן מייקל לאולער האט געזאגט,
פארמא׳ וועט אריבערציען אלע אירע מעניופעקטשורינג און מארקעטינג אפעראציעס צו טשעסטנאט  

טי, און סטעיט, אזוי ווי הונדערטער  רידזש. דאס איז א ריזיגע אנטוויקלונג פאר אונזער דיסטריקט, קאונ
גוט באצאלטע דזשאבס וועט זיין צו באקומען פאר ראקלענד קאונטי איינוואוינער. אין צוגאב וועט דער  

מיליאן דאלערדיגע פארשפרעכונג צו אינוועסטירן אין צוגעגעבענע פראדוקציע העלפן וואקסן אונזער   42
    " ארטיגער עקאנאמיע.

  
אין נאמען פון ראקלענד קאונטי באגריס איך  " עקזעקיוטיוו עד דעי האט געזאגט, ראקלענד קאונטי

׳סטריידס פארמא׳ אלס א צוזאמענארבעטער אזוי ווי דער נייער התחלה פאר די געוועזענער ׳ענדָא׳  
איינריכטונג ווערט יעצט פארמאליזירט. די אינוועסטירונג איז אן אנערקענונג צו די צוציענדיגקייט פון  
ראקלענד צו נייע ביזנעס אונטערנעמונגען און דער פעסטקייט פון אונזער ארטיגער עקאנאמיע וואס  

בלייבט שטארק אין דער צייט וואס מיר קומען ארויס פון דער פאנדעמיע. דאס צוזאמענארבעטן 
דזשאב  דזשאבס וועלן בלייבן דא אין ראקלענד און אין דער זעלבער צייט שאפן נייע 215פארזיכערט אז 

געלעגנהייטן פאר אונזערע טאלאנטפולע, פארשידנמיניגע איינוואוינער. מיין דאנקבארשאפט צו 
׳סטריידס פארמא׳ און ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פאר זייער אינוועסטירונג און גלויבן אין אונזער  

    " לאנד.



  
פארמא׳׳ס באשלוס צו ווערן   ׳סטריידס" טָאון ָאוו רעמעּפָאו סופערווייזער מייקל ספעכט האט געזאגט, 

א טייל פון דעם טעפעך פון אונזער קאמיוניטי דורך אריבערציען זייערע מעניופעקטשורינג אפעראציעס  
ארטיגע דזשאבס וועלן אונטערהאלטן אונזער עקאנאמיע און איך  250צו רעמעּפָאּו און האלטן און שאפן 

. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האקול וועמענס  בין באגייסטערט זיי אויפצונעמען צו אונזער טָאון
דרייסטע און פעאיגע פירערשאפט האט געשפילט א גורל׳דיגע ראלע אין דאס ברענגען צו דער  

ווירקליכקייט. ׳סטרייד פארמא׳׳ס אנקומען אין רעמעּפָאּו שיקט א קלארע מעסעדזש אז ניו יארק איז אפן  
   "פאר ביזנעס און דער טָאון ָאוו רעמעּפָאו איז אפן פאר ביזנעס.פאר ביזנעס, ראקלענד קאונטי איז אפן 

  
מיר נעמען אויף ׳סטרייב פארמא׳ מיט  " מעיאר פון טשעסטנאט רידזש סעם פרעסטי האט געזאגט,

צופרינדהייט צו דער ווילעדזש ָאוו טשעסטנאט רידזש. מיר באגריסן זיי אלס א מיטגליד פון אונזער 
  "און מיר וואונשען זיי פיל גליק אין דער צוקונפט. ווילעדזש קאמיוניטי 
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