אויף תיכף ארויסצוגעבן11/23/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט באלד ּ #VaxtoSchool 200פאַ ּפ-אָ ּפ וואקסין פלעצער
אוועקגעשטעלט ביז היינט
 9נייע  #VaxtoSchoolערטער היינט געמאלדן
דערמוטיגט ניו יארקער קינדער אין סקול-עלטער און פאמיליעס זאלן זיך וואקסינירן פאר זיכערע
טענקסגיווינג האָ לידעי
נייע ערטער וועלן אנאנסירט ווערן וועכנטליך דורכאויס די-12וואכיגע צייט אפשניט צו העכערן
וואקסינאציע ראטעס צווישן ניו יארקער קינדער
פולע ליסטע פון ערטער אָ ּפדעיט׳עט וועכנטליך דא
 #VaxtoSchoolבאס בילדער קען מען געפונען דא
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן ניין נייע ּ #VaxtoSchoolפאַ ּפ-אָ ּפ וואקסינאציע פלעצער
צו העכערן וואקסינאציע ראטעס צווישן ניו יארקער קינדער אין די סקול-עלטער יארן .ביז היינט זענען
אוועקגעשטעלט געווארן ּ 198פאַ ּפ-אָ ּפ וואקסינאציע פלעצער לענגאויס דעם סטעיט.
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן ניין נייע ּ #VaxtoSchoolפאַ ּפ-אָ ּפ וואקסינאציע פלעצער
צו העכערן וואקסינאציע ראטעס צווישן ניו יארקער קינדער אין די סקול-עלטער יארן .אזוי ווי דער
טענקסגיווינג האָ לידעי נענטערט זיך ,טוהען גאווערנער האקול און דער סטעיט העלט דעפארטמענט
דערמוטיגן אלע בארעכטיגטע ניו יארקער ,אריינגערעכנט און איבערהויפט יונגע ניו יארקער ,זיך צו
פולשטענדיג וואקסינירן ווי פריער מעגליך.
"אונזער  #VaxtoSchoolערטער לענגאויס דעם סטעיט מאכט באקומען דעם קאוויד 19-וואקסין
באקוועמער פאר סטודענטן און זייערע פאמיליעס ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .עלטערן און
אויפציער ,א גאר גוטע וועג צו פייערן די האָ לידעיס מיט׳ן וויסן אז אייערע פאמיליעס האבן די בעסטע
באשיצונג קעגן קאוויד 19-איז צו וואקסינירן אייערע קינדער .דער וואקסין איז אומזיסט ,זיכער ,און
ברייט צו באקומען .לייגט עס נישט אפ".
אום סעפטעמבער  21האט גאווערנער האקול אנאנסירט א סך הכל פון  120פלעצער וועלן
אוועקגעשטעלט ווערן דורכאויס א -12וואכיגע צייט אפשניט איבער׳ן סטעיט .ביז היינט זענען 198
פלעצער אויפגעשטעלט געווארן — ווייט איבערשטייגנדיג דעם ציל .דער העלט דעפארטמענט ארבעט
אנגייענד מיט ארטיגע קאונטי העלט דעפארטמענטס ,קאמיוניטי-באזירטע ארגאניזאציעס ,און

העלטקעיר צענטערס צו באזארגן לאגיסטישע שטיצע אוועקצושטעלן די פלעצער אין אלע ראיאנען פון
דעם סטעיט .צוזאמענארבעטער ,אויפנאם פלעצער ,און אָ וטריטש ארבעט ווערן צוגעפאסט צו די
קאמיוניטיס וואס זיי זענען געבויט געווארן צו סערווירן .נייע לאקאציעס ווערן אוועקגעשטעלט אויף א
כסדר׳דיגע באזיס אין צוזאמענארבעט מיט ארטיגע אינסטאנצן.
דער מעלדונג בויעט אויף ניו יארק סטעיט׳ס פארשפרעכונג צו מאכן די געזונט און וואוילזיין פון
סטודענטן ,לערער און פאמיליעס א הויפט פריאריטעט.
א קאמיוניטי-באזירטע מעדיצינישע פראפעסיאנעל וועט שטיין גרייט ביי יעדע ארט צו ענטפערן סיי
וועלכע פראגן עלטערן און אויפציער פון סקול-עלטער ניו יארקער קינדער וועלן מעגליך האבן.
 #VaxtoSchoolבאסעס — מאביל וואקסינאציע יוניטס — זעצן פאר ווייטער צו שטיצן די באמיאונגען
אלס נאך א מיטל צו הייבן וואקסינאציעס און פארזיכערן גרינגע צוגענגליכקייט איבער׳ן סטעיט.
אפעראציאנעלע טעג פאר יעדע פון די ּ #VaxtoSchoolפאַ ּפ-אָ ּפ וואקסינאציע פלעצער פאר ניו יארקער
סקול קינדער ווערט געגעבן אונטן .די פולער ליסטע פון  #VaxtoSchoolפלעצער איז צו געפונען דא און
וועט ווערן דערפרישט וועכנטליך דורכאויס דעם -12וואכיגן צייט אפשניט אריינצורעכענען נייע פלעצער
ווען זיי ווען געמאלדן.
מערב ניו יארק
Royalton - Hartland High School
54 State Street
14105 Middleport, NY
אפן :דינסטאג ,נאוועמבער 23׳טן 2:30 ,ביז  6:30נאכמיטאג
וואַ קסין סארט :פייזערּ-בייאָ וענטעק ,מאדערנע און דזשענסען/דזשע-דזשעי
פראגראם שותף :ניאגארא קאונטי
זיך צו רעגיסטרירן פייזער-בייאוענטעק 1׳טע דאזע ( )+5רעגיסטראציע:
https://on.ny.gov/3q5em5S
ּבוסטער דאזע ( )+18רעגיסטראציעhttps://on.ny.gov/3bWMPeI :
אינצענטיוו :טאָ ּפס און עמעזאָ ן מתנה קארטלעך
 5יאר און העכער
נארט קאנטרי
Moriah Central School
39 Viking Lane
12974 Port Henry, NY
אפן :דינסטאג ,נאוועמבער 23׳טן 10 ,צופרי ביז  2נאכמיטאג
וואַ קסין סארט :פייזערּ-בייאָ וענטעק

זיך צו רעגיסטרירן /https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment :אדער רופט
518-873-3500
פראגראם שותף :עסעקס קאונטי
אינצענטיוו :עמעזאָ ן מתנה קארטל
 5יאר און העכער
לאנג איילענד
Bethel AME Church
420 North Main Street
11529 Freeport, NY
אפן :דינסטאג ,נאוועמבער 23׳טן 12 ,ביז  4נאכמיטאג
וואַ קסין סארט :פייזערּ-בייאָ וענטעק און דזשענסען/דזשע-דזשעי
פראגראם שותף :נאציאנאלע אסאסיעשען פון שווארצע קירכעס
 12יאר און העכער
פינגער לעיקס
The Vineyard Farm and Outdoor Center for Excellence
126 Sander Street
14605 Rochester, NY
אפן :שבת ,נאוועמבער 27׳טן 1 ,ביז  5נאכמיטאג
וואַ קסין סארט :פייזערּ-בייאָ וענטעק און דזשענסען/דזשע-דזשעי
פראגראם שותף :דער וויניארד פארם און אוטדאָ ר צענטער פאָ ר עקסעלענס
אינצענטיוו :עמעזאָ ן מתנה קארטל
 12יאר און העכער
צענטראל ניו יארק
Christ Missionary Baptist Church
,319 West Kennedy Street
13204 Syracuse, NY
אפן :שבת ,נאוועמבער 27׳טן 9 ,צופרי ביז  2נאכמיטאג
וואַ קסין סארט :פייזערּ-בייאָ וענטעק
פראגראם שותף :קרייסט מישינערי בעפטיסט טשורטש
 12יאר און העכער
פינגער לעיקס
St. Michael's Church
869 N Clinton Ave

14605 Rochester, NY
אפן :זונטאג ,נאוועמבער 28׳טן 1 ,ביז  4נאכמיטאג
וואַ קסין סארט :פייזערּ-בייאָ וענטעק ,מאדערנע און דזשענסען/דזשע-דזשעי
פראגראם שותף :פאטער טרעיסי צענטער
אינצענטיוו :עמעזאָ ן מתנה קארטל
 12יאר און העכער
ניו יארק סיטי
Mt. Pleasant Church
2009 Adam Clayton Powell Jr., Blvd
10027 New York, NY
אפן :שבת ,נאוועמבער 28׳טן 10 ,צופרי ביז  4נאכמיטאג
וואַ קסין סארט :פייזערּ-בייאָ וענטעק ,מאדערנע און דזשענסען/דזשע-דזשעי
פראגראם שותף :מט .פלעזענט קירכע
 12יאר און העכער
נארט קאנטרי
Essex County Department of Health
132 Water Street
12932 Elizabethtown, NY
אפן :מאנטאג ,נאוועמבער 29׳טן 10 ,צופרי ביז  2נאכמיטאג
וואַ קסין סארט :פייזערּ-בייאָ וענטעק ,מאדערנע און דזשענסען/דזשע-דזשעי
זיך צו רעגיסטרירן/https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment :
פראגראם שותף :עסעקס קאונטי
אינצענטיוו :עמעזאָ ן מתנה קארטל
 5יאר און העכער
מיטל-הודסאן
Hamilton Elementary School
20 Oak Street
10550 Mount Vernon, NY
אפן :מאנטאג ,נאוועמבער 29׳טן 10 ,צופרי ביז  2נאכמיטאג
וואַ קסין סארט :פייזערּ-בייאָ וענטעק
פראגראם שותף :וועסטשעסטער קאונטי העלט דעפארטמענט
אינצענטיוו :עמעזאָ ן מתנה קארטל
 12יאר און העכער

קינדער קענען באקומען דעם פייזערּ-בייאָ וענטעק קאוויד 19-וואקסין ,וועלכס איז צו באקומען אונטער
עמערדזשענסי באניץ אויטאריזירונג פאר קינדער אין עלטער פון  5ביז  15און איז פולשטענדיג
באשטעטיגט פאר די יארן  16און העכער .די אנדערע קאוויד 19-וואקסינען זענען נאכנישט אויטאריזירט
אדער באשטעטיגט פאר דער עלטער .אויב איר זענט עלטערן אדער אויפציער פון ניו יארקער קינדער
קענט איר אויך באזוכן  ,vaccines.govטעקסט אייער זיפ קאוד צו  ,438829אדער רופט 1-800-232-
 0233צו געפונען א וואקסין ארט נעבן אייך .מאכט זיכער אז דער פראוויידער טוט אנבאטן דעם פייזער-
ּבייאָ וענטעק קאוויד 19-וואקסין.
אויף אויסצוגעפונען מער וועגן דעם קאוויד 19-וואקסין בנוגע סקול קינדער קענען ניו יארקער באזוכן
אונזער ספעציעל געאייגנטע וועבזייטל  ny.gov/vaxtoschoolאדער נאכפאלגן  @VaccinateNYאויף
אינסטעגרעם.
אויסער אויב אנגעמערקט ,טוהען זיך די סטעיט׳ס ּ #VaxtoSchoolפאַ ּפ-אָ ּפ פלעצער איצט פאקוסירן
אויף וואקסינירן  12ביז -17יעריגע .ניו יארקערס וואס זוכן צו באשטימען א צייט פאר וואקסין
אפוינטמענטס פאר  5ביז -11יעריגע קינדער ווערן דערמוטיגט זיך צו פארבינדן מיט זייערע קינד׳ס
ּפעדיאַ טרישען ,פאמיליע דאקטער ,קאונטי העלט דעפארטמענטס ,פעדעראל-קוואליפיצירטע העלט
צענטערס (FQHC׳ס) ,רורעל העלט צענטערס ,אדער פאַ רמאַ סיס וועלכע טוהען מעגליך אדמיניסטרירן
דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע .עלטערן און אויפציער קענען באזוכן ,ny.gov/VaxforKids
 ,vaccines.govטעקסט׳ן זייער זיפ קאוד צו  ,438829אדער רופן  1-800-232-0233צו געפונען
לאקאציעס נעבן זיי .די ליסטע פון מאסן וואקסינירונג פלעצער וועלכע אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר 5
ביז  11יעריגע איז צו געפונען דא.
עלטערן און אויפציער ווערן דערמוטיגט זיכער צו מאכן אז זייער קינד איז אפ-טו-דעיט אויף אלע
רעקאמענדירטע און געפאדערטע וואקסינאציעס .ביטע באזוכט דעם העלט דעפארטמענט׳ס וועבזייטל
פאר מער אינפארמאציע אויף רעקאמענדירטע קינדהייט און יוגנטליכע אימוניזאציעס.
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