
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/13/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

- 11ביז  5סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער יעצט אפן פאר  10גאווערנער האקול אנאנסירט 
   עריגעי

  
סטעיט ערטער צו פארשטערקערן אוועקגעשטעלטע נעטווָארק פון ּפעדיאטרישענס, פאמיליע  
דאקטוירים, קאונטי העלט דעפארטמענטס, פארמאסיס, רּורעל און פעדעראל קוואליפיצירטע 

   באזירטע קליניקס-העלט צענטערס און סקול
  

סטעיט׳ס מאסן וואקסינירונג ערטער    פון ניו יארק 10גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז 
יעריגע. נאכפאלגנדיג די  -11ביז  5בארעכטיגטע -וואקסינען צו ניי 19-וועלן יעצט אדמיניסטרירן קאוויד

CDC's  וואקסין פאר קינדער אין דער עלטער   19-בייאוענטעק קאוויד-רעקאמענדאציע פון די פייזער
 CDCגרופע, האט ניו יארק סטעיט׳ס ׳קליניקעל עדווייזָארי טעסק פָארס׳ אינדארסירט די 

רעקאמענדאציע און דער סטעיט האט ארויסגעגעבן אנווייזונגען פאר ּפראוויידערס. זייט דעמאלס האבן  
ניו יארקער קינדער אין דער עלטער גרופע באקומען זייער ערשטע דאזע פון דעם   50,000ער איב

 וואקסין. 
  
, און מיר טוען 19-עלטערן ווארטן שוין אויף די מעגליכקייט צו באשיצן זייערע יונגע קינדער פון קָאוויד"

יעריגע -11ביז  5זינט די "האט גאווערנער האקול געזאגט.  " אלץ וואס מיר קענען עס צו ערמעגליכן,
צו פארבינדן מיט זייערע עלטער גרופע איז באשטימט געווארן בארעכטיגט, דערמוטיגן מיר עלטערן זיך  

ּפעדיאטרישענס און ארטיגע העלט ּפרָאוויידערס צו אראנזשירן אּפוינטמענטס און יעצט פארארדנען איך  
אז אונזערע סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער זאלן עפענען זייערע טירן צו די יונגסטע און לעצטיג  

  " בארעכטיגטע ניו יארקער.
  

צט אדמיניסטרירט דורך א נעטווָארק פון ּפעדיאטרישענס, פאמיליע דאקטוירים, די וואקסינען ווערן יע
ארטיגע העלט דעפארטמענטס, רּורעל און פעדעראל קוואליפיצירטע העלט צענטערס און פארמאסיס.  

צו פארשנעלערן און פארברייטערן דער באמיאונג האט די גאווערנער געבעטן פון סטעיט מאסן 
יעריגע,  -11ביז  5ר זיך איינצושאפן קינדער דאזעס און זיך צוגרייטן צו וואקסינירן וואקסינירונג פלעצע

 ערטער זיך גרייטן צו טוהן דאס זעלבע אין די קומענדע טעג.    13מיט אלע 
  

 יעריגע: -11ביז  5די פאלגענדע לאקאציעס וועלן אדמיניסטרירן וואקסינען פאר 
 קונסטווערק און היים צענטער, סירעקיוס   - די גרעיט ניו יארק סטעיט פעיר     
     SUNY  קלארק אטלעטיק צענטער, גלען העד   -ָאלד וועסטבורי 
   אויבערשטע שטאק, אלבאני -קראסגעיטס מָאל, געוועזענע לארד ענד טעילאר       
 אקוועדוקט רעיסטרעק, סָאוט אוזאון פארק       
 ענעל אפָארטּוניטי צענטער, ראטשעסטער  ראטשעסטער עדיוקעש     
    מעדגאר עווערס קאלעדזש, ברוקלין     
 בעי אידען סיניָאר צענטער, בראנקס      
 ניו יארק נעשענעל גארד ארמארי, יאנקערס       



     SUNY סטאני ברוק, סטאני ברוק   
 , באפעלאו  אוניווערסיטעט ביי באפעלאו סָאוט קאמפוס     

  
אין צוגאב    .דא עלטערן און אויפציער קענען מאכן אּפוינטמענטס ביי סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער  

ווערן עלטערן און אויפציער דערמוטיגט זיך צו פארבינדן מיט זייערע קינדער׳ס ּפעדיאטרישענס,  
פאמיליע דאקטער, העלט צענטער, פארמאסיס אדער אנדערע ּפרָאוויידערס פאר וואקסינאציע  

 אינפארמאציע און באשטימען אּפוינטמענטס.  
  

עלטערן און אויפציער ווערן אויך דערמוטיגט צו באזוכן די סטעיט׳ס נייע וועבזייטל,  
ny.gov/VaxForKidsמיטלען איבער  -, פאר אינפארמאציע, אפט געפרעגטע פראגעס און נייע הילפס

געמאכטע מאטעריאלן  -וואקסין פאר קינדער. דער סטעיט האט לעצטנס צוגעלייגט גרייט 19-דעם קאוויד
צן צו אדמיניסטרירן דעם וואקסין צו קינדער  צו שטיצן ּפעדיאטריק ּפרָאוויידערס און ארטיגע אינסטאנ

    אויפ׳ן פלאץ, אריינגערעכנט נייע פלאקאטן און סטיקערס צו באקומען דא. 
  

 19-בייָאוענטעק קאוויד-מאכט זיכער אז סיי וועלכע ארט אדער ּפרָאוויידער טוהט אנבאטן דעם ּפפייזער
    ען נאכנישט אויטאריזירט פאר דער עלטער גרופע. וואקסינען זענ   19-וואקסין, וויבאלד די אנדערע קאוויד

  
 ### 
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