
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/26/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האקול אנאנסירט דרינגענדע אקציע אונטערצוהייבן שפיטאל קאפאציטעט און  
   אדרעסירן שטאב מאנגל

  
סטעיט ָאוו עמערדזשענסי וועט איינפירן דאס באניץ פון סּורדזש ענד פלעקס סיסטעם און  

 פארברייטערן איינקויפן פעאיגקייט  
  

דרינגענדע  -העלט דעפארטמענט וועט זיין ערלויבט צו באגרעניצן אומנויטיגע, נישט 
  גע׳סקעדזשיול׳טע שפיטאל פראצעדורן אויב נויטיג צו פארזיכערן קאפאציטעט

  
נייע ָאמיקרָאן וועריענט נאכנישט נאכגעשפירט אין ניו יארק סטעיט אבער האקול ווארנט: ׳עס  

 קומט׳  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דרינגענד אקציע אונטערצוהייבן שפיטאל קאפאציטעט און  
פעלער דעם   19-אדרעסירן שטאב מאנגלען בעפאר די פאטענציעלע אונטערשפרונגען פון קָאוויד

עט דער  דורך אן עקזעקיוטיוו ָארדער אונטערגעשריבן דורך גאווערנער האקול, וו קומענדיגען ווינטער.
-דרינגענדע פראצעדורן פאר אין-העלט דעפארטמענט זיין ערלויבט צו באגרעניצן אומנויטיגע און נישט

וויכטיגע -שפיטאליגע אדער סיסטעמס מיט באגרעניצטע קאפאציטעט צו באשיצן צוטריט צו קריטיש
ב אויף פראצענט פון שטא  10באגרעניצטע קאפאציטעט באדייטעט אונטער  העלטקעיר סערוויסעס.

בעטן קאפאציטעט, אדער ווי באשטימט דורך דער העלט דעפארטמענט באזירט אויף ראיאנישע און  
 העלטקעיר אויסניץ פאקטארן.  

  
געשאצט  -׳טן, און וועט ווערן ווידער3די נייע פראטאקאלן וועלן זיך אנהויבן אום פרייטאג, דעצעמבער 

דער עקזעקיוטיוו ָארדער וועט אויך  ׳טן.15ואר דאטע אום יאנ 19-באזירט אויף די לעצטע קָאוויד
וויכטיג סופלייס צו  -ערמעגליכן פאר ניו יארק סטעיט זיך איינצושאפן שנעלער סיי וואספארא קריטיש

  באקעמפן דער פאנדעמיע. 
  
און  19-מיר האבן גענומען אויסערגעווענטליכע שריטן אויסצומיידן דער פארשפרייטונג פון קָאווידֲ"

פן דער פאנדעמיע. פונדעסטוועגן זעצן מיר פאר ווייטער צו זעהן ווארענונג צייכנס פון באקעמ
אונטערשפרונגען דעם קומענדען ווינטער, און טראצדעם וואס דער נייער ָאמיקרָאן וועריענט איז 

האט גאווערנער האקול   "נאכנישט נאכגעשפירט געווארן אין ניו יארק סטעיט, וועט עס נאך אנקומען,
אין פארברייטערונג, טו איך אנאנסירן דרינגענדע שריטן היינט צו פארברייטערן שפיטאל  "  געזאגט.

קאפאציטעט און העלפן פארזיכערן אז אונזערע שפיטאל סיסטעמס קענען זיך באנעמען מיט סיי וועלכע 
ייט וואס מיר לאזן זיך אריין אין די פאדערונגען וואס ווערן צוגעשטעלט דורך דער פאנדעמיע אין דער צ

דער וואקסין בלייבט איינע פון אונזערע גרעסטע וואפנס אין באקעמפן דער   ווינטערדיגע חדשים. 
פאנדעמיע, און איך דער פאנדעמיע יעדע ניו יארקער זיך צו וואקסינירן, און באקומען דעם ּבוסטער אויב  

   "איר זענט פולשטענדיג וואקסינירט.



 
קול אדמיניסטראציע זעצט פאר ווייטער צו נעמען אויספירליכע שריטן אפצוהאלטן דער די הא

סקול   P-12, אריינגערעכנט מאסקע פראטאקאלן אין העלטקעיר און 19-פארשפרייטונג פון קָאוויד
איינריכטונגען, קָארעקשענעל איינריכטונגען און פארהאלטונג צענטערס, פובליק טראנספארטאציע און  

אקט וואס פאדערט פון אלע ארבעטסגעבער   HEROטראנספארטאציע צענטערס, און איינפירן דעם  ביי
 .19-איינצופירן ארבעטספלאץ זיכערהייט פלענער אין אפרוף צו קָאוויד

 
די אדמיניסטראציע זעצט פאר ווייטער צו פאקוסירן אויף אונטערהייבן וואקסינאציע ראטער צווישן ניו 

כנט אונטערהייבן די סטעיט׳ס נעץ פון וואקסין צוטריט פונקטן, און ארבעטן צו  יארקער, אריינגערע
פארברייטערן טעסטינג סופלייס. דאס רעכנט אויך אריין נעמען שריטן אין איינקלאנג מיט אונזער 

, צושטעלן אינצענטיוו פראגראמען, 17ביז  5אויספירליכע פלאן צו וואקסינירן קינדער אין די יארן  
פאלשע אינפארמאציע קאמפיינס איבער וואקסינען, העכערן וואקסין באוואוסטזיניגקייט,   באקעמפן

ָאּפ וואקסינען אין געצילטע נידעריגע וואקסינאציע געגנטער, און איינפירן וואקסין -ארויסשטעלן ּפַאּפ
, איז דער וואקסינאציע ראטע צווישן 24פאדערונגען פאר העלטקעיר ארבעטער. אום אוגוסט 

 פראצענט.  90.2פראצענט. היינט איז  78.8רוואקסענע מיט איין דאזע געווען ע
  

ווייטער וועט די אדמיניסטראציע ווייטער אנהאלטן אונטערצוהייבן ּבוסטער שַאטס און דערמוטיגט פאר  
ר  אלע ניו יארקער צו באקומען זייער ּבוסטער דאזע נאכ׳ן ווערן פולשטענדיג וואקסינירט. ביז נאוועמבע

מיליאן ּבוסטערס און / אדער צוגעגעבענע דאזעס אדמיניסטרירט געווארן.    2.2׳סטן זענען איבער 24
 שַאטס.  -לאקאציעס איבער׳ן סטעיט אדמיניסטרירן ּבוסטער 4,500באלד 

  
די אדמיניסטראציע וועט ווייטער אנהאלטן צו ארבעטן אינאיינעם מיט ארטיגע פירער צו מאכן וואקסינען,  

 רס און טעסטינג גרינג צו באקומען.  ּבוסטע
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