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גאווערנאר האקול אנאנסירט דירעקטע קאמיוניקאציע באמיאונגען צו העכערן קאוויד19-
וואקסינאציע און בּוסטער ראטעס צווישן ניו יארקער
איבער  2.5מיליאן ניו יארקער האבן באקומען טעקסט מעסעדזש דערמאנונגען
ניו יארק סטעיט מעלדט איין ניו יארקער איבער וויכטיגע וואקסינאציע און בּוסטער בארעכטיגונג
אינפארמאציע צו ערמוטיגן מער ניו יארקער צו וואקסינירט ווערן דעם האלידעי סעזאן
באמיאונגען רעכענען אריין נייע טעקסט מעסעדזשעס אין ענגליש און אין סּפאַ נישExcelsior ,
 Passעּפ נאָ וטיפיקעישענס און אזוי אויך פארמערטע דיגיטאלע און אדווערטייזמענט באמיאונגען
טייל פון פארברייטערטע אויפקלערונג און צוטריט באמיאונגען צו ארויסברענגען אלע ניו יארקער צו
וואקסינירט ווערן און העלפן זייערע באליבטע
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט דירעקטע קאמיוניקאציע באמיאונגען צו העכערן קאוויד-
 19וואקסינאציע און בּוסטער ראטעס צווישן ניו יארקער אזוי ווי די האלידעי דערנענטערט זיך .די
דירעקטע קאמיוניקאציע פראגראם איז טייל פון די סטעיט'ס אנגייענדע און ברייטע קאמפיין צו זיכער
מאכן אז וואקסינאציע און בארעכטיגונג נייעס קומט אן דירעקט צו ניו יארקער ,ארויסברענגענדיג מער
שליחים אויפן שטח .די סטעיט האט היינט ארויסגעשיקט איר זיבעטע טעקסט מעסעדזש וועלכע ווערט
פארשפרייט אין ענגליש און אין סּפאַ ניש .די טעקסט דערמאנט ניו יארקער צו פייערן א זיכערע האלידעי
מיט באליבטע דורכן זיכער מאכן אז קינדער פון  5יאר און עלטער זענען וואקסינירט קעגן קאוויד ,19-און
אז בארעכטיגטע ניו יארקער פון  18יאר און עלטער באקומען זייער בּוסטער דאזע.
"די דירעקטע קאמיוניקאציע באמיאונג איז טייל פון ניו יארק'ס פילפאכיגע קאמפיין צו ערמוטיגן ניו יארקע
פאמיליעס צו זיכער מאכן אז יעדער אין זייער הויזגעזונד איז וואקסינירט און צייטליך מיט אלע
רעקאמענדירטע וואקסין דאזעס" ,האט גאווערנער האקול געזאגט" .אלץ טייל פון אונזער ברייטע
פובליק אינפארמאציע סטראטעגיע ,נוצנדיג טעקסט מעסעדזשעס און  Excselsior Passעּפ
נאָ וטיפיקעישענס — קענען מיר אנקומען צו מער ניו יארקער מיט די וויכטיגע מעסעדזשעס ,און
אינספירירן די וועלכע זענען שוין פולשטענדיג וואקסינירט מיט די בּוסטער צו העלפן אנדערע אין זייערע
קאמיוניטיס .ווען איר ווערט וואקסינירט און באקומט אייער בּוסטער טוט איר פארזעצן צו נישט נאר
באשיצן זיך אליין ,נאר אויך אייערע באליבטע .וואקסינען זענען קריטיש צו קענען געניסן פון א זיכערע און
געזונטע האלידעי מיט פאמיליע און פריינט ,און איך טוט שטארק ערמוטיגן ניו יארקער צו וואקסינירט
ווערן כדי צו העלפן פארמיידן די פארשפרייטונג פון דעם טויטליכן ווירוס".
מענטשן וועלכע האבן באקומען זייער וואקסין און געגעבן זייער צושטימונג צו באקומען טעקסט
מעסעדזשעס זייעננדיג ביי א מאסן וואקסינאציע פלאץ וועלן באקומען די פאלגנדע מעסעדזש וועלכע
וועט פארשפריייט ווערן אין ענגליש און אין סּפאַ ניש:

פאר א זיכערע האלידעי ,העלפט יעדן אין אייער פאמיליע צו וואקסינירט ווערן .ניו יארקער פון  5און
העכער זאלן באקומען די קאוויד 19-וואקסין ,און בארעכטיגטע פון  18און העכער — א בּוסטער.
באזוכטny.gov/vaccine :
אין צוגאב צו די טעקסט מעסעדזש קאמפיין ,האט ניו יארק סטעיט געעפנט א ספעציעלע וועבזייטל מיט
אינפארמאציע איבער בוסטער דאזעס ,צוגעלייגטע דאזעס ,בארעכטיגונג ,אפט געפרעגטע פראגן און
רעסאָ רסן פאר ּפראוויידערס וועלכע שטעלן צו די וואקסינען אויפן שטח זיי צו העלפן פארשפרייטן
אינפארמאציע פאר די באפעלקערונגען וועלכע זענען בארעכטיגט און אזוי אויך א נייע קליינע וועבזייטל
מיט אינפארמאציע איבער קינדער צווישן  5און  .11זינט בּוסטערס זענען געווארן מעגליך צו באקומען ביז
היינט ,האט  NYSגעשיקט זיבן טעקסט מעסעדזשעס ,אנקומענדיג צו  2.5מיליאן ניו יארקער .די סטיעט
טוט אויך ווייטער פארזעצן צו קאמיוניקירן מיט  Excelsior Passבאניצער דורך עּפ נאָ וטיפיקעישענס,
אריינרעכענענדיג מיט אינפארמאציע איבער בּוסטער דאזעס.
מיר טוהען אויך ווייטער פארזעצן אונזער ארבעט אויף קאמיוניטי-באזירטע פארלעסליכע שליחים אויפן
שטחּ' ,פאַ ּפ -אָ ּפ' צייטווייליגע וואקסינאציע פלעצער ספעציעל אויסגעשטעלט פאר קאמיוניטיס און אזוי
אויך געווענטליכע אדווערטייזמענט באמיאונגען ווי צום ביישפיל די נייע  PSAאדווערטייזמענטס איבער 5
ביז  11יעריגע קינדער און די סטעיט'ס  #VaxtoSchoolבאמיאונגען .צו לערנען מער און צו מאכן אן
אּפוינטמענט פאר אייער אומזיסטע וואקסין אדער בּוסטער דאזע אּפוינטמענט ,באזוכט דא.
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