אויף תיכף ארויסצוגעבן27/10/2021 :

גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל אנאנסירט  #GETTHEVAXFACTSקאמפיין צו באקעמפן קאוויד 19-וואקסין
מיסאינפארמאציע
אונטערנעמונג געציהלט צו אפפרעגן מיסאינפארמאציע און אויפקלערן ניו יארקער איבער
וועגן צו מאכן געזונטערע באשלוסן איבער די אינפארמאציע וואס מיר נעמען אן ,דערציילן ווייטער
און מאכן באשלוסן לויט דעם
גיבט מיטלען פאר ארגאניזאציעס וועלכע שטעלן צו וואקסינאציעס און פארן פובליק צו העלפן
באקעמפן מיסאינפארמאציע אין זייערע קאמיוניטיס און נעטווארקס
נייע פראגראם רעכנט אריין א ספעציעלע קליינע וועבזייטל און מיטלען וואס מען קען דאַ ונלאָ ודען
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט א נייע פראגראם( #GetTheVaxFacts ,באקומט די
וואקסין פאקטן) ,צו באקעמפן קאוויד 19-וואקסין מיסאינפארמאציע אויף די אינטערנעט .די קאמפיין
רעכנט אריין א ספעציעלע וועבזייטל און מיטלען וואס מען קען דאַ ונלאָ ודען צו אדרעסירן די מערסט-
דרינגענדע מיסאינפארמאציע טעמעס ארום די קאוויד 19-וואקסין אויף א גרונטליכן און פארשטענדליכן
אופן .די נייע מיטלען דעקן מיסאינפארמאציע פארבינדן מיטן טראגעדיג ווערן און די מעגליכקייט צו האבן
קינדער ,זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) ,זיכערהייט און שנעלקייט ,און אזוי אויך קאנספיראציע
טעאריעס איבער די רעגירונג וועלכע זעצן פאר צו ארומגיין אויף סאָ ושעל מידיע און אויף אנדערע
דיגיטאלע פלאטפארמעס.
"מיט מער פון  86פראצענט פון ניו יארקער יעצט האבנדיג שוין באקומען צום ווייניגסטנס איין דאזע,
האבן מיר געמאכט געוואלדיגע פארשריט מיטן ברענגען מענטשן צו וואקסינירט ווערן ,אבער עס איז נאך
דא מער ארבעט צו טוהן" ,האט גאווערנאר האוקאל געזאגט" .מיסאינפארמאציע איז שעדליך און
געפארפול ,באזונדערס פאר ניו יארקער וועלכע זענען קווענקלן זיך נאך איבערן וואקסינירט ווערן ,און
מיר טוהען דאס באקעמפן אויף אלע פראנטן כדי צו זיכער מאכן אז מענטשן ווייסן די אמת'דיגע געשיכטע
איבער די וואקסינען :אז זיי זענען זיכער ,ווירקזאם און אומזיסט .איך טוה ערמוטיגן אלע ניו יארקער צו
אננעמען אן אקטיווע ראלע מיטן העלפן זייערע קאמיוניטיס צו באקומען די פאקטן איבער די וואקסין ,כדי
אז יעדער איינער זאל קענען מאכן אן אינפארמירטע באשלוס זיך צו באשיצן פון דעם געפארפולן ווירוס".
אין צוגאב צו דעם נייען וועבזייטל און רייע מיטלען וועלכע וועלן זיין ארגאניזירט לויט די טעמע פאר די
באנוץ פון ניו יארקער ,וועט די סטעיט אויך ארויסקומען מיט דיגיטאלע אדווערטייזמענטס צו העלפן
אנקומען צו באפעלקערונגען וועלכע זוכן ווייטער אויסגעהאלטענע אינפארמאציע איבער די וואקסין.
די נייע מיטלען ,וועלכע וועלן אריינרעכענען אנווייזונגען איבער וויאזוי צו פירן א שמועס ,אפט געפרעגטע
פראגן און ענטפערס ,און אזוי אויך סאָ ושעל מידיע מאטעריאלן – אין ווערטער און אין גראפיקס – וועלן
העלפן צושטעלן פאר ניו יארקער א נייע פלאץ וואו צו טרעפן און ווייטער שיקן פארלעסליכע

אינפארמאציע .די נייע קאמפיין און וועבזייטל וועלן אויך אריינרעכענען דאס אויפקלערן ניו יארקער זיי צו
העלפן לערנען וויאזוי צו דערקענען אומפארלעסליכע אינהאלט פון מענטשן מיט שלעכטע כוונות און טיּפס
צו נעמען אין באטראכט בעפארן ווייטער שיקן ציהענדע און אומריכטיגע פרסומים .די העלט
דעּפארטמענט וועט ארבעטן צוזאמען מיט קאמיוניטי ארגאניזאציעס צו צושטעלן מאטעריאלן אין
מערערע שפראכן.
 4שריט וואס איר קענט אונטערנעמען צו באקעמפן די פארשפרייטונג פון מיסאינפארמאציע:
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טוט פעסטשטעלן בעפארן ווייטער שיקן .בעפארן עפעס ארויפלייגן אויף סאָ ושעל מידיע ,קוקט
אויב דער אריגינעלער מקור פון די אינפארמאציע איז פארלעסליך .אויב איר זענט נישט זיכער,
איז עס מעגליך נישט זיכער צו ווייטער שיקן.
זייט פארזיכטיג ווען עס קומט צו ציהענדע קעפלעך און בילדער .מיסאינפארמאציע קומט אפט
מיט ציהענדע אדער שאקירנדע ווערטער און בילדער וועלכע זענען אזוי געמאכט צו כאפן אייער
אויפמערקזאמקייט – ריכטיגע אינפארמאציע איז פיל מאל ווייניגער ציהענד.
געפונט אויס די פולע געשיכטע .מיסאינפארמאציע טוט אפט אויסקלייבן אדער אונטערשטרייכן
א קליינע שטיקל פון א געשיכטע כדי אייך צו פארפירן אדער אייך צו אלארמירן .שטרענגט זיך אן
צו געוואויר ווערן די פולע געשיכטע און די ארום-און-ארום פון א שטיקל אינהאלט .איר קענט דאס
טוהן דורכן זעהן אויב אינפארמאציע קוועלער אין וועלכע איר האט צוטרוי דעקן אויך די
אינפארמאציע איבער וועלכע איר זענט אומזיכער.
פארשפרייט פארלעסליכע קוועלער אין אייער קאמיוניטי .העלפט פארשפרייטן גוטע
אינפארמאציע אין אייער קאמיוניטי דורכן מיטטיילן ריכטיגע אינפארמאציע פון פארלעסליכע
קוועלער .מיסאינפארמאציע פארשפרייט זיך שנעלער ווען עס איז דא א מאנגל אין גוטע
אינפארמאציע באזירט אויף פאקטן.

פאראייניגטע שטאטן סוירדזשען דזשענעראל דר .וויוועק מּורטי ,וועלכער האט ארויסגעגעבן א
געזונטהייט מיסאינפארמאציע ווארענונג פריער דעם יאר ,האט געזאגט" ,געזונטהייט
מיסאינפארמאציע איז א דרינגענדע געפאר צו די פובליק געזונטהייט ,באזונדערס אין די צייט ווען מיר
הויבן אן רעדן צו עלטערן פון קינדער וועלכע וועלן מעגליך בקרוב זיין בארעכטיגט צו באקומען די קאוויד-
 19וואקסין .מיר האבן אלע א ראלע אינעם באגרעניצן די פארשפרייטונג פון געזונטהייט
מיסאינפארמאציע ,און איך בין דאנקבאר אז גאווערנאר האוקאל און ניו יארק סטעיט ארבעטן אויף אן
אקטיוון אופן צו באקעמפן וואקסין מיסאינפארמאציע .עס איז גענוי די סארט פון אנטשלאסענע שריט
וואס מיר דארפן כדי צו זיכער מאכן אז מיר אלע האבן ריכטיגע אינפארמאציע וואס איז באזירט אויף
וויסנשאפט צו באשיצן זיך אליין און אונזערע באליבטע".
טשיעף טעכנאלאגיע אפיסער און דעּפיוטי טשיעף אינפארמאציע אפיסער פון ניו יארק סטעיט,
ראַ דזשיוו ראַ ו ,האט געזאגט" ,מיס -און דיסאינפארמאציע ארום די קאוויד 19-וואקסינען טוהען זיך
ווייטער פארשפרייטן אויף די אינטערנעט ,קומענדיג אין פארעמעס וועלכע זענען שווער אויפצוכאפן ,די
אינפארמאציע פארשפרייט זיך גאר שנעל און עס קען פירן צו נעגאטיווע פובליק געזונטהייט
קאנסעקווענצן .גאווערנאר האוקאל'ס  #GetTheVaxFactsפראגראם וועט העלפן באקעמפן
מיסאינפארמאציע ביים מקור ,צושטעלנדיג נייע מיטלען און מעסעדזשעס כדי ניו יארקער זאלן קענען
האבן צוטריט צו ריכטיגע אינפארמאציע און זיך קענען אנשליסן מיטן פארשפרייטן די פאקטן .איך טוה
ערמוטיגן אלע ניו יארקער צו נעמען די צייט צו מאכן געזונטע באשלוסן איבער די אינפארמאציע וואס מיר
זעהען און שיקן ארום אויף סאָ ושעל מידיע".
דר .ווענדי ווילקאַ קס ,טשיף פרויען'ס געזונטהייט סערוויסעס אפיסער פאר ניו יארק סיטי + Health
שפיטעלער ,האט געזאגט" ,אלץ א פרויען דאקטאר באדערט מיר באזונדער די מיסאינפארמאציע וואס

פארשפרייט זיך אויף די אינטערנעט אאיבער די קאוויד 19-וואקסין ,באזונדערס ארום די מעגליכקייט צו
קענען האבן קינדער און זיין טראגעדיג .די וואקסין איז זיכער און ווירקזאם .מיר ערמוטיגן אלע
טראגעדיגע מענטשן צו וואקסינירט ווערן .קאוויד 19-לייגט אריין טראגעדיגע מענטשן אין א גרעסערע
געפאר פון ערנסטע קאמפליקאציעס ,צום ביישפיל פון גיבן פריצייטיגע געבורט אדער צו דארפן ווערן
האספיטאליזירט אין אן אינטענסיוו קעיר יּוניטי ( .)ICUמיר דערמאנען אויך יעדן איינעם אז די וואקסין
האט נישט קיין השפעה אויף די מעגליכקייט צו האבן קינדער .די זאכן זענען פאלשע שמועות ,און עס איז
וויכטיג זיי צו באקעמפן מיט די פאקטן ,און מיר רופן אויף אלע ניו יארקער צו באקומען די וואקסין
פאקטן".
דזשעניפער דזשאָ ונס אוסטין CEO ,און עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון  ,FPWAהאט געזאגט" ,מיר
אפלאדירן גאווערנאר האוקאל'ס  #GetTheVaxFactsפראגראם צו אפפרעגן די מיסאינפארמאציע וואס
פארשפרייט זיך דורכאויס אונזער סטעיט .מיר גלויבן אז עס איז קריטיש וויכטיג פאר ניו יארקער צו האבן
ריכטיגע און וויסנשאפטליכע אינפארמאציע כדי צו מאכן גוטע באשליסן פאר זיך אליין איבער זייער
געזונטהייט ,באזונדערס אין די צייט ווען מיר ארבעטן אין – און מיט – אונזערע קאמיוניטיס צו פאראויס
שטופן געזונטהייט און וואוילזיין .מיר באדאנקען גאווערנאר האוקאל פאר איר אנגייענדע וואכזאמקייט
איבער די אנגעלעגנהייטן און פארן צושטעלן די נויטיגע מיטלען פאר אונזערע קאמיוניטיס".
פרענקי מירענדע ,פרעזידענט און  CEOפון די היספאנישע פעדעראציע ()Hispanic Federation
האט געזאגט" ,די  #GetTheVaxFactsקאמפיין קומט אין א צייט ווען פילע פראגן קומען ארויף איבער
די נייע בארעכטיגטע עלטער און איבער בּוסטער שאַ טס .די וואקסין איז די בעסטע וואפן וואס מיר האבן
אין אונזער קאמף קעגן קאוויד ,19-און עס איז גאר וויכטיג אז אלע ניו יארקער זאלן פארגעשטעלט ווערן
מיט אמת'דיגע פארלעסליכע אינפארמאציע אין א קלארע שפראך איבער די לעבנס-ראטעווענדע מיטל.
מיר אפלאדירן גאווערנאר האוקאל'ס פירערשאפט אינעם עפענען און ארויסקומען מיט די
 #GetTheVaxFactsקאמפיין צו זיכער מאכן אז אלע ניו יארקער קענען מאכן די געזונטסטע
אינפארמירטע באשלוסן פאר זיך אליין און פאר זייערע פאמיליעס".
דזשאָ ו-ען יּו ,עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דעם אזיאנער-אמעריקאנער פעדעראציע ( Asian
 )American Federationהאט געזאגט" ,גאווערנאר האוקאל נעמט איבער דעם רעדל מיטן באקעמפן
מיסאינפארמאציע אין ניו יארק סטעיט און פאר דעם זענען מיר דאנקבאר .עס איז קריטיש וויכטיג אז
מיטגלידער פון אונזערע קאמיוניטיס זאלן זיך באשיצן פון שאדן דורכן באזירן זייערע באשלוסן אויף
פאקטן און אויפגעוויזענע וויסנשאפט ,באזונדערס אין די צייט ווען מיר זעצן פאר צו אדורכשמערצן א
גלאבאלע פאנדעמיע .מיר שטיצן דעם אונטערנעמונג ,און מיר קוקן ארויס צו מיטטיילן די שפראך
מיטלען".
מּוראַ ד אַ וואַ ודע ,עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די ניו יארק אימיגראציע קאָ אַ ליציע ( New York
 )Immigration Coalitionהאט געזאגט" ,ניו יארקער האבן זיך ארויסגעוויזן צו זיין שטארק און פעסט
דורכאויס אונזער קאמף מיט קאוויד .19-יעצט איז די צייט צו זיכער מאכן אז יעדע ניו יארקער האט
צוטריט צו ריכטיגע און פארלעסליכע אינפארמאציע צו זיכער מאכן די געזונטהייט און וואוילזיין פון זייערע
פאמיליעס און קאמיוניטיס אין די צוקונפט .די קאמפיין ערלויבן מענטשן צו טרעפן גרינגערהייט די
פאקטישע אינפארמאציע וואס זיי דארפן האבן צו קענען אפפרעגן פאלשע שמועות און האלטן זייערע
פאמיליעס זיכער פון וואקסין מיסאינפארמאציע .מיר אפלאדירן גאווערנאר האוקאל פארן נעמען די שריט
פאר די טובה פון ניו יארק סטעיט".
טעריזע ראָ דריגעז CEO ,פון  Apicha Community Health Centerהאט געזאגט,
"מיסאינפארמאציע איז א פאנדעמיע פאר זיך אליין .אזא פאנדעמיע וואס האלט צוריק מענטשן פון
צוקומען צו עכטע אינפארמאציע כדי זיי זאלן קענען מאכן ריכטיגע באשלוסן איבער זייער וואוילזיין .פילע

אין אונזערע קאמיוניטי וועלכע האבן באגרעניצטע קענטעניס אין ענגליש ווערן באאיינפלוסט דורך די
מיסאינפארמאציע פארשפרייט דורך פאמיליע ,פריינט און דיגיטאלע סאָ ושעל נעטווארקס פאפולער אין
זייערע היים לענדער .די מיטעלן וואס מיר זענען געגעבן געווארן צו בויען לאנג-אנהאלטנדע און
שטאנדהאפטיגע קשרים און קאמיוניקאציע מיט די קאמיוניטיס זענען קריטיש — נישט נאר ביים
האנדלען מיט די קאוויד 19-מיסאינפארמאציע ,נאר אויך מיטן פארבעסערן די אלגעמיינע געזונט
צושטאנד .מיר טוהען אפלאדירן גאווערנאר האוקאל פאר די גוטע פובליק ּפאליסי וואס נעמט שריט צו
באקעמפן די פארשפרייטונג פון שעדליכע מיסאינפארמאציע".
קאָ ושעל טשאַ לא CEO ,פון  Charles B. Wang Community Health Centerהאט געזאגט,
"ווען עס קומט צו די וואקסין ,דארפן ניו יארקער צוטריט צו אמת'דיגע ,וויסנשאפטליכע פאקטן צו מאכן די
בעסטע באשלוסן פאר זיך אליין און פאר זייערע באליבטע .די  #GetTheVaxFactsפראגראם פון די
סטעיט שטעלט צו די מיטלען און העלפט באקעמפן שעדליכע מיסאינפארמאציע .די באמיאונגען וועלן
ערלויבן די סטעיט צו פארזעצן צו מאכן פארשריט קעגן קאוויד".19-
פאר מער אינפארמאציע איבער ניו יארק סטעיט'ס  #GetTheVaxFactsקאמפיין ,קענען ניו יארקער
באזוכן דעם נייען וועבזייטל דא ,ספעציעלע בלאט פאר אפט געפרעגטע פראגן ( )FAQדא און די מיטלען
וואס זענען דא צו דאַ ונלאָ ודען דא.
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