
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 4.1 נומער
 

 ר  ע ד ר א  וו י ט  ו י ק ע ז ע ק
 

ברייטע דיזעסטער עמערדזשענסי צוליב העלטקעיר שטאב מאנגל אין  -פארצוזעצן דער דעקלעראציע פון א סטעיט

 סטעיט ניו יארק 

 

עס זענען פארהאן שטאב מאנגלען אין שפיטעלער און אנדערע העלטקעיר איינריכטונגען און זיי זענען  אזוי ווי,  

 ערווארטעט ווייטער אנצוהאלטן;

 

ערנסטע שטאב מאנגל אין שפיטעלער און אנדערע העלטקעיר איינריכטונגען זענען ערווארטעט צו אפעקטירן די  אזוי ווי,

 ויכטיג קעיר און צו געבן גענוג צוגעפאסטע סערוויס פאר אויסגעשטעלטע גרופעס;  ו-מעגליכקייט צוצושטעלן קריטיש

 

וויכטיגע נויט צוצוגעבן צו עקזיסטירנדע שטאב מיטגלידער צו פארזיכערן -עס איז פאראן א באלדיגע און קריטישאזוי ווי, 

 אז העלטקעיר איינריכטונגען קענען געבן קעיר;

 

גאווערנער פון דער סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין י האקול, יעצט, דעריבער, טוה איך, קעט

פון דער עקזעקיוטיוו געזעץ,  B-2פון ארטיקל  28מיך דורך דער קאנסטיטוציע און די געזעצן פון דער סטעיט ניו יארק, לויט טייל 

און פארזעצן די  4אצינד פארלענגערן דער סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסי ווי פארגעלייגט אין דעם עקזעקיוטיוו ארדער  

 ;2021, 26ביז נאוועמבער  4טערמינען, באדינגונגען, און אפשטעלונגען אנטהאלטן אין עקזעקיוטיוו ארדער נומער 

 

פון דער עקזעקיוטיוו   B-2פון ארטיקל  a-29אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיר דורך טייל  דורך דער אין צוגאב,

געזעץ אויף צו צייטווייליג אפצושטעלן אדער ענדערן סיי וועלכע שטאטוט, לאקאלע געזעץ, פארארדענונג, סדר, אדער רעגולאציע, 

א סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסי, אויב דאס אויספאלגן פון אזא   אדער טיילן דערפון, פון סיי וועלכע אגענטור אין לויף פון

שטאטוט, לאקאלע געזעץ, פארארדענונג, סדר, אדער רעגולאציע וועט אפשטעלן, אפהאלטן, אדער שטערן די שריטן וועלכע זענען  

ערן, פאר דער צייט אפשניט פון נייטיג אויף זיך דורכצוקומען מיט דער דיזעסטער עמערדזשענסי, טוה איך אצינד צייטווייליג ענד

 , די פאלגענדע געזעצן: 2021, 26דעם דאטום פון דעם עקזעקיוטיוו ארדער ביז נאך אקטאבער  

 

פון דער  10פון טיטל  58-1.5פון דער עדיוקעשען געזעץ, און טייל   8603און  8602די צייטווייליגע ענדערונג פון טייל  •

NYCRRאויף ווי ווייט אזא ענדערונג האט אויטאריזירט אינדיווידועלן 4דער , אנטהאלטן אין עקזעקיוטיוו ָאר ,

, אדער איר ַאנטיּבָאדיס, ווערט פארענדערט נאר אויף ווי SARS-CoV-2אויסצופירן טעסטינג פאר דאס דערשפירן פון 

ראטאריע טעסט אויף סיי  ווייט נויטיג צו ווייטער ערלויבן אזעלכע אינדיווידועלן אויסצופירן סיי וועלכע קלינישע לאבא

און אינפלוענזע, אויפ׳ן באדינג אז אזא מענטש  SARS-CoV-2וועלכע מין אינפעקציע, אריינגערעכנט פאר׳ן דערשפירן 

איז אונטער פאסיגע אויפזיכט און טרעפט צו די פעדעראלע פארלאנגען פאר טעסטינג פערסאנאל פאסיג פאר דער מיטל 

 ר דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט; אדע FDAאויטאריזירט דורך דער 

 

, נאר אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן ערשטע באזוכן דורך דער NYCRRפון דער    10פון טיטל    763.5פון טייל    aאפטייל   •

לאנג אגענטורן,  קעיר  היים  באשטעטיגטע  פאר  קעיר -פאציענט  היים  עידס  און  פראגראמען  העלטקעיר  היים  טערמיניגע 

זיך אומקערן שעה׳ן פון באקומען און אננעמען א קאמיוניטי רעפערעל אדער    48פראגראמען געמאכט צו ווערן אינערהאלב  

 אהיים פון אינסטיטוציענעלע פלאצירונג; 

 

פון אפטייל   2; פאראגראף  763.4פון טייל    hפון אפטייל    8און    7; פאראגראפן  763.4פון טייל    gפון אפטייל    2פאראגראף   •

a    טייל און אפטייל  766.5פון   ;d    טייל דער    10פון טיטל    766.5פון  נויטיג צNYCRRפון  ווייט  ווי  אויף  ו ערלויבן , 

טערמיניגע היים העלטקעיר פראגראמען, עידס היים קעיר פראגראמען, און -באשטעטיגטע היים געזונטהייט אגענטורן, לאנג

אין איינצופירן  אגענטורן  סערוויס  קעיר  היים  און -גע׳לייסענס׳טע  באהעלפער  געזונטהייט  היים  פון  אויפזיכט  היים 

-וועט זיין פראקטיצירבאר נאך די ערשטע סערוויס באזוך, אדער צו ערלויבן אין  פערזענליכע קעיר באהעלפער ווי שנעל עס 

היים אויפזיכט צו ווערן אויסגעפירט דורך אומדירעקטע מיטלען, אריינגערעכנט דורכ׳ן טעלעפאן אדער -פערסאן און אין

 ווידעאו קאמוניקאציע;

 

, אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן נורסינג NYCRRפון דער    18פון טיטל    505.14פון טייל    fפון אפטייל    3פאראגראף   •

 אויפזיכט בַאזוכן פאר פערזענליכע קעיר סערוויסעס צו ווערן געמאכט באלד ווי עס איז פראקטיש צו טוהן;



  

 

ק געזונטהייט געזעץ איז פארענדערט פון דער פובלי 30פון ארטיקל  4די סוספענסיע אנטהאלטן אין עקזעקיוטיוו ָארדער  •

צושטעלער, לויט׳ן איינזעהן  EMS׳ס און פארגעשריטענע EMTאון קלאר געמאכט נאר אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן 

 EMSעמערדזשענסי סערוויסעס אין אומטראדיציאנעלע - פון די העלט קאמישענער, צו געבן אויפקומענדע און נישט

שפיטעלער, מיט׳ן תנאי אז אזעלכע סערוויסעס אינערהאלב אזעלכע פראוויידערס שטאפל פון  פלעצער, ווי צ.ב.ש. 

 סערטיפיקעישען קען ווערן דורכגעפירט;  

 

( p, אפטייל ) 3001פון פובליק געזונטהייט געזעץ טייל  7פון אפטייל  4די סוספענסיע אנטהאלטן אין עקזעקיוטיוו ָארדער  •

( פון פובליק געזונטהייט געזעץ טייל  7( און )6פארענדערט צו סוספענדירן אפטיילן ) ווערט ווייטער 800.3פון טייל 

, נאר אויף ווי ווייט נויטיג NYCRRפון דער  10פון טיטל  800.15און טייל   800.3( ון טייל p( און )o, אפטיילן )3001

סטרירן וואקסינאציעס קעגן פראוויידערס צו אדמיני EMS׳ס און פארגעשריטענע EMTצו ערלויבן סערטיפייד 

עמערדזשענסי סביבות -פאציענט ספעציפישע פארארדנונג, אריינגערעכנט נישט-לויט א נישט 19-אינפלוענזע און קאוויד

פראוויידערס מוזן ערשט טרעפן צו געוויסע   EMS׳ס און פארגעשריטענע EMTאון לאקאציעס, אויפ׳ן באדינג אז 

 דער העלט קאמישענער; באדינגונגען אוועקגעשטעלט דורך 

 

פון די   b-576פון דער עדיוקעשען געזעץ, טייל  139פון ארטיקל  4די סוספענסיע אנטהאלטן אין עקזעקיוטיוו ָארדער  •

ווערט ווייטער פארענדערט נאר אויף ווי  NYCRRפון דער  10פון טיטל   58-1.7פובליק געזונטהייט געזעץ און טייל 

אר נורסעס אויף צו דירעקטירן די איינזאמלונג פון שפייעכץ און נאז טעסטס, אין צוגאב צו האלז  ווייט נויטיג צו ערלויבן פ

 טעסטינג; 19-און נאסאפארינגעאל וואטקע פראבקעס פון אינדיווידועלן פאר צוועקן פון קאוויד

 

פון  6909פון טייל  7און  5, 4 , אפטיילן6902פון טייל  1פון אפטייל  4די סוספענסיע אנטהאלטן אין עקזעקיוטיוו ָארדער  •

 8פון טיטל  64.7און   63.9פון דער עדיוקעשען געזעץ, און טייל  6527פון טייל  7און  6דער עדיוקעשען געזעץ, אפטייל 

, איז ווייטער פארענדערט נאר צוצולייגן אינפלוענזע 19-צו ערלויבן פאר טעסטינג פאר קאוויד NYCRRפון דער 

 עלבע טערמינען און באדינגונגען; און טעסטינג, לויט די ז

 

 5,  4פון דער עדיוקעשען געזעץ, אפטיילן  6902און  6521פון טיילן  4די סוספענסיע אנטהאלטן אין עקזעקיוטיוו ָארדער  •

פון דער עדיוקעשען געזעץ און  6527פון טייל  7און  6פון דער עדיוקעשען געזעץ, אפטיילן  6909פון טיילן  7פון טייל 

, אויף וויפיל עס זאל זיין אז זיי באגרעניצן דאס אויספירן פון NYCRR פון דער 8פון טיטל  64.7און  63.9טיילן 

מעדיצינישע רעזשים פארשריבן דורך א גע׳לייסענס׳טע דאקטער אדער אנדערע גע׳לייסענס׳טע און לעגאל 

שען  פון דער עדיוקע 139אויטאריזירטער העלטקעיר פראוויידער צו רעגיסטרירטע נורסעס גע׳לייסענס׳ט לויט ארטיקל 

נורסינג שטאב מיטגלידער, ביים פארענדיגן די -געזעץ, ווערט ווייטער פארענדערט אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן נישט

( איינזאמלען האלז אדער נאסאפארינגעאל 1טרענירונג וואס איז באשטימט גענוג דורך דער געזונטהייט קאמישענער, צו: )

( איינזאמלען  2אדער אינפלוענזע טעסטינג; ) 19-ן פאסיג, פאר צוועקן פון קאווידוואטקע פראבקעס, וואו אנווענדליך או

( אדמיניסטרירן 3קראנקייטן; ) 19- בלוט פראבקעס פאר׳ן דיאגנאזירן פון שארפע אדער פארגאנגענע קאוויד

ורך דער ראט אין איינקלאנג מיט די לעצטערע רעקאמענדאציעס ד 19-וואקסינאציעס קעגן אינפלוענזע אדער קאוויד 

( און / אדער אנווענדליכע יונייטעד סטעיטס ׳פוד ענד דראג אדמיניסטראציע׳ ACIPקאמיטע פאר אימוניזאציע פראקטיק )

(FDA( באשטעטיגונג אדער עמערדזשענסי באניץ אויטאריזירונג )EUA  אפהענגיג אין סיי וועלכע אנדערע ,)

ערעכנט אבער נישט אויסשליסלעך אזעלכע באדינגונגען פארבינדן מיט באדינגונגען פארגעשטעלט אין דעם ָארדער, אריינג

( וואו אנווענדליך און אויף ווי ווייט נויטיג, אויסצופירן אויפגאבעס,  4טרענירונג און אויפזיכט, וואו אנווענדליך; און )

פראקטיצירונג פון א אונטער אויפזיכט פון א נורס, וואס וואלט אנדערש געווען באגרעניצט צו דעם פארנעם פון 

 גע׳לייסענס׳טע אדער רעגיסטרירטע נורס צו געבן קעיר פאר מענטשן;  

 

 

 

 

 

 

 

אונטער מיין האנט און דער פארהאלטענער זיגל פון    ג ע ג ע ב ן

דעם סטעיט אין דער שטאט אלבאני דעם זיבן  

און צוואנציגסטן טאג אין אקטאבער אין דעם 

 צוואנציג.יאר צוויי טויזנט איין און 

 

 

  דורך דער גאווערנער 

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער


