
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/5/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

-11ביז  5גאווערנער האקול אנאנסירט נייע אנווייזונגען און מיטלען צו שטיצן וואקסינאציע פון 
 עריגע קינדער אין ניו יארק סטעיט  י

  
- נייע וועבזייטל פאר עלטערן און אויפציער מיט ענטפערס אויף אפט געפרעגטע פראגעס, הילפס

  ny.gov/Vaxforkids 19-ן קעגן קאווידמיטלען און פלעצער וואו קינדער קענען זיך וואקסיניר
  

באזירט אויף   קלינישע אנווייזונגען פאר העלטקעיר פראוויידערסהעלט דעפארטמענט גיבט ארויס 
CDC   רעקאמענדאציעס 

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דער שאפונג פון א נייע וועבזייטל, קלינישע אנווייזונגען און  

יעריגע  -11ביז  5מיטלען אין די ארבעט צו וואקסינירן ניו יארק סטעיט׳ס -נאך אינפארמאציע און הילפס
פאר קינדער, וועלכע עס איז  וואקסין 19-בייָאוענטעק קאוויד-. דער ּפפייזער19-קינדער קעגן קָאוויד

( פאר עמערדזשענסי באניץ  FDAאויטאריזירט געווארן דורך די ׳עסנווארג און דרָאג אדמיניסטראציע׳ )
אין די פאראייניגטע שטאטן און רעקאמענדירט דורך די ׳צענטערס פאר קראנקהייט קאנטראל און  

( ווי אויך ניו יארק סטעיט׳ס ׳קליניקעל עדווייזָארי טעסק פָארס׳, ווערט שוין  CDCפארמיידן׳ )
 אדמיניסטרירט דורך באזארגער אין דעם סטעיט.  

  

דאס איז דער מאמענט אויף וועלכע מיר האבן געווארט, די געלעגנהייט צו באשיצן מער פון אונזערע  "
אזוי ווי מיר גייען אריין אין דעם  " ר האקול געזאגט.האט גאווערנע  "קינדער פון דעם געפארפולן וויירוס,

הָאלידעי סעזאן, בעט איך פון אלע עלטערן און אויפציער זיך צו פארבינדן מיט זייערע קינדער און 
. מיר האבן ענדליך  19-יעריגע קינדער קעגן קָאוויד-11ביז  5פאמיליע דאקטוירים צו וואקסינירן זייערע 

אלטן אונזערע קינדער, ווי אויך אנדערע באליבטע, זיכער און געזונט, און עס איז דעם וואקסין אויף צו ה
   "וויכטיג אז מיר זאלן דאס אויסניצן.-קריטיש

  
׳ס סטעיטמענט און  CDCדער ניו יארק סטעיט ׳קליניקעל עדווייזָארי טעסק פָארס׳ האט אינדארסירט די  

די אויספירליכע און דורכזעעדיגע פראצעס פון אונזער אפיציעלע רעקאמענדאציעס די וואך, אויסלויבנדיג 
לאנד׳ס פעדעראלע געזונטהייט אגענטורן אין ליפערן א זיכערע און ווירקזאמע וואקסין פאר קינדער.  

)איין דריטל( פון די דאזע גרויסקייט וואס   1/3מיט  —וואקסין  19-בייָאוענטעק קאוויד-דער ּפפייזער
פראצענט   90.7איז געפונען געווארן צו זיין  — יוגנטליכע און ערוואקסענע ווערט געגעבן פאר עלטערע 

 יאר.   11ביז  5אין קינדער פון  19-עפעקטיוו אין פארמיידן קָאוויד
  

דר. עמילי לוטערלא, דירעקטארין פון עפידעמיאלאגיע ביי דער ניו יארק סטעיט העלט  
יעריגע עלטער גרופע,  -11ביז  5קינדער אין די אלס א מוטער פון צוויי " דעפארטמענט, האט געזאגט,

רעטנדער וואקסין איז איצט דא צו באקומען. ניו יארקער  -אטעם איך אפ גרינגער איצט אז דער לעבנס
עלטערן און אויפציער קענען לעבן רואיג מיט׳ן וויסן אז דער וואקסין איז זיכער, ווירקזאם, און 

ט און מעדיצינישע מומחים אין אונזער לאנד און סטעיט. דער  רעקאמענדירט דורך די בעסטע געזונטהיי
העלט דעפארטמענט ארבעט שווער זיכער צו מאכן אז ניו יארק סטעיט׳ס קינדער דאקטוירים און  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=181976c0-47824ff2-181b8ff5-000babd905ee-a0f9cb8a67e26c8d&q=1&e=87a9c2f3-492f-436d-b64b-83ebb559f9fc&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252FVaxforkids%26data%3D04%257C01%257Cjill.montag%2540health.ny.gov%257Cf4a87067b7b04830766008d9a0606ab7%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637717158410689353%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3Ddb83ZFVebciC39H7BZWtcsO%252Fygyxyweg1HS9hLtRkN0%253D%26reserved%3D0
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf


באזארגער זענען גרייט צו טוהן דאס וואס זיי טוהען דאס בעסטע באלד ווי דאזעס וועלן אנקומען: 
  "זיי צו האלטן אפגעהיטן, געזונט און זיכער.וואקסינירן אונזערע קינדער כדי 

  
קינדער און פאמיליע דאקטוירים, קאונטי העלט דער סטעיט׳ס פארצווייגטער נעטווָארק פון 

און  ס(, רורעל העלט צענטערס FQHCקוואליפיצירטע העלט צענטערס )-דעפארטמענטס, פעדעראל
שטייען גרייט צו וואקסינירן דער נייער גרופע וואס איז פאסיג דערפאר, און דער    פַארמַאסיס

דעפארטמענט טוהט ווייטער איינשרייבן נאך הונדערטער קינדער דאקטוירים און אנדערע קינדער  
העלטקעיר באזארגער לענגאויס דעם סטעיט, צו פארזיכערן אז דער וואקסין איז צו גרייט צו באקומען, 

זענען ארויסגעגעבן געווארן   קלינישע אנווייזונגעןט, און צוגענגליך פאר אלע קינדער אין ניו יארק. אומזיס
 רגער.  דורך דער העלט דעפארטמענט פאר העלטקעיר באזא

  
אלס טייל פון די באמיאונגען, טוהט דער אויספירליכער פראגראם אנטהאלטן א שטארקער בילדונג  

נייער  קאמפיין איינגעפירט פאריגע וואך. דער  GetTheVaxFacts#קאמפיין וועלכע עס בויעט אויף די 
פאר עלטערן און אויפציער נעמט אריין נייע אינפארמאציע, אפט געפרעגטע פראגעס און   וועבזייטל

 ן דער עלטער גרופע.  מיטלען ספעציעל געאייגנט פאר עלטערן און אויפציער פו-ענטפערס, און הילפס
  

יעריגע קינדער  -11ביז  5ניו יארקערס וואס זוכן צו באשטימען א צייט פאר וואקסין אפוינטמענטס פאר 
ווערן דערמוטיגט זיך צו פארבינדן מיט זייערע קינד׳ס ּפעדיַאטרישען, פאמיליע דאקטער, קאונטי העלט  

רורעל העלט צענטערס, אדער פַארמַאסיס  קוואליפיצירטע העלט צענטערס, -דעפארטמענטס, פעדעראל
וועלכע וועלן מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע. עלטערן און אויפציער קענען  

צו  0233-232-800-1, אדער רופן 438829, טעקסט׳ן זייער זיפ קאוד צו vaccines.govאויך באזוכן 
בייָאוענטעק -דער ּפרָאוויידער טוהט אנבאטן דעם ּפפייזער געפונען לאקאציעס נעבן זיי. מאכט זיכער אז 

וואקסינען זענען נאכנישט אויטאריזירט פאר דער   19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד 19-קאוויד
צו דער איצטיגער צייט ווערן ניו יארק סטעיט׳ס מאסן וואקסינאציע ערטער געניצט נאר  עלטער גרופע. 

ָאּפס קאנצענטרירן זיך אויף -ּפַאּפ VaxtoSchool#אר און העכער, און אונזערע  י 12פאר מענטשן פון 
יעריגע  -11ביז  5יעריגע. נאך פראגראמען און פארקומענישן וועלכע קאנצענטרירן זיך אויף -17ביז  12

   וועלן באלד געמאלדן ווערן.
  

 ### 
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https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b6efab93-e97492a1-b6ed52a6-000babd905ee-a94b9a5cd33101c5&q=1&e=87a9c2f3-492f-436d-b64b-83ebb559f9fc&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19vaccine.health.ny.gov%252Fcombatting-misinformation-about-covid-19-vaccines%26data%3D04%257C01%257Cjill.montag%2540health.ny.gov%257C50cb8af48cff46cdf78d08d9a004da8d%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637716764981321014%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3Dcu0vdMIYni5jY8vZkEeoGqLAL0VXTqB%252FLmx1N2Mirk0%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b6efab93-e97492a1-b6ed52a6-000babd905ee-a94b9a5cd33101c5&q=1&e=87a9c2f3-492f-436d-b64b-83ebb559f9fc&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19vaccine.health.ny.gov%252Fcombatting-misinformation-about-covid-19-vaccines%26data%3D04%257C01%257Cjill.montag%2540health.ny.gov%257C50cb8af48cff46cdf78d08d9a004da8d%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637716764981321014%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3Dcu0vdMIYni5jY8vZkEeoGqLAL0VXTqB%252FLmx1N2Mirk0%253D%26reserved%3D0
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-children-and-adolescents
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-children-and-adolescents
http://www.governor.ny.gov/
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