
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל  11/2/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנאר האוקאל שרייבט אונטער געזעץ אויטאריזירנדיג פארמאסיסטן צו גיבן נאך וואקסינען  
  יאר און עלטער 18פאר פאציענטן פון  CDCרעקאמענדירט דורך די 

  
אויטאריזירט לייסענסירטע פארמאסיסטן צו גיבן וואקסינען פאר  S.4807-A/A.6476געזעץ 

  , מיזעלס, מָאמּפס, רּובעלא און וועריטשעלאB, HPVאון  Aהעּפאטייטיס 
  

וואס פארברייטערט   S.4807-A/A.6476גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אונטערגעשריבן געזעץ 
יאר   18די צאל אימוניזאציעס וואס לייסענסירטע פארמאסיסטן קענען גיבן פאר פאציענטן וועלכע זענען 

אדער עלטער.אונטער די נייע געזעץ וועלן פארמאסיסטן קענען גיבן וואקסינען וועלכע זענען 
 humanלָאומעווירוס ), היּומען ּפעּפיBאון  Aפאר העּפאטייטיס  CDCרעקאמענדירט דורך די 
papillomavirus, HPV .)די נייע געזעץ  (, מיזעלס, מָאמּפס, רּובעלא און וועריטשעלא )טשיקען ּפַאקס

  וואקסין. 19-מאכט אויך פערמאנענט די מעגליכקייט פון לייסענסירטע פארמאסיסטן צו גיבן די קאוויד
  

"אימוניזאציעס זענען די בעסטע מיטל וואס מיר האבן צו באשיצן די פובליק געזונטהייט, און מיר מוזן  
האט גאווערנאר האוקאל  צו באקומען", דורכפירן אלע שכל'דיגע מאסנאמען צו מאכן וואקסינען גרינג 

"מיט די נייע געזעץ, פארברייטערן מיר די פלעצער וואו ניו יארקער קענען גיין באקומען   געזאגט.
   וואקסינען צו באשיצן זייער אייגענע געזונטהייט און די געזונטהייט פון זייערע קאמיוניטיס." 

  
אימוניזאציעס העכערט דאס די אלגעמיינע אימוניזאציע   שטודיעס ווייזן אז ווען פארמאסיסטן שטעלן צו

ראטעס. אונטער די יעצטיגע געזעץ, האבן פארמאסיסטן געקענט גיבן אימונזאציעס פאר אינפלוענזא )די 
פלּו( פאר ערוואקסענע און פאר קינדער, און פאר ערוואקסענען האבן זיי געקענט גיבן אימוניזאציעס פאר 

ָאוקעל )סטרעּפ(, אקיּוט הערּפיס זאסטער )שינגלס(, מענינדזשָאוקָאוקעל , ניּומָאוק19-קאוויד
)מענינדזשייטיס(, טעטאנוס, דיפטעריע, ּפערטָאסיס )קייכהוסט( און אזוי אויך מעדיצינען וועלכע  

פארלאנגען זיך פאר עמערדזשענסי באהאנדלונג פון ענעפילעקסיס )שווערע אלערגישע רעאקציע(. די  
ארברייטערט די ליסטע פון אימוניזאציעס וואס פארמאסיסטן קענען גיבן פאר ערוואקסענע,  נייע געזעץ פ

  און עס פארלאנגט פון פארמאסיסטן צו באריכטן די אימוניזאציעס צו די סטעיט העלט דעּפארטמענט.
  

"איך וויל באדאנקען גאווערנאר האוקאל פארן סענאטאר טָאובי ען סטַאוויסקי האט געזאגט, 
פאנדעמיע האבן מיר געזעהן וויאזוי ארימערע   19- אונטערשרייבן די וויכטיגע געזעץ. דורכאויס די קאוויד

קאמיוניטיס און קאמיוניטיס אינדרויסן פון שטאט האבן זיך געמוטשעט צו צוקומען צו קריטישע העלט 
עוויזן אז מענטשן האבן צוטרוי אין זייערע לאקאלע פארמאסיסטן. קעיר סערוויסעס. שטודיעס האבן ג

, וועלן מיר  CDCדורכן ערלויבן פארמאסיסטן צו גיבן אלע וואקסינען וועלכע זענען באשטעטיגט דורך די 
נאכגעלאזטע  -רעדוצירן קראנקהייט און טויטפעלער און ראטעווען לעבנס אין אונזערע מעדיציניש

  קאמיוניטיס." 
  

"צוטריט צו העלט קעיר דארף זיין א פשוט'ע  מבלי מיטגלידערין עלישע הינדמען האט געזאגט, אסע
האט געשיינט א ליכט אויף די פילע אומיושר'דיגקייטן אין אונזער   19-מענטשליכע רעכט, און קאוויד



לאקאלע הויטיגע קאמיוניטיס זענען די -און ברוין -העלט קעיר סיסטעם. אין פילע פון אונזער טונקל
פארמאסיסטן די באלדיגע און מערסט צוגענגליכע וועג צו באקומען קעיר. די געזעץ איז א טריט אין די  

ריכטיגע ריכטונג צו אדרעסין די געזעלשאפטליכע גערעכטיגקייט אנגעלעגנהייט און שאפן גלייכקייט פאר  
נים וועלכע האבן זיכער געמאכט יעדן. איך וויל אנערקענען און באדאנקען סּפיקער היסטי און אלע שתדל

  אז די געזעץ גייט אריבער." 
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