אויף תיכף ארויסצוגעבן11/29/2021 :

גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט צוריק עפענונג פון סטעיט וואקסינאציע פלאץ אין קווינסבורי
לאקאציע וועט אויך צושטעלן טעסטינג
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז א סטעיט מאסן וואקסינאציע פלאץ אין קווינסבורי ,ניו
יארק וועט זיך צוריק עפענען מיטוואך ,דעצעמבער  1צו באקעמפן די אויפשטייגנדע קאוויד19-
אינפעקציע ראטע אין די געגנט .די לאקאציע וועט אויך צושטעלן קאוויד 19-טעסטינג.
"מיט די אנקום פון די ווינטער ,ווען מער מענטשן פארן ארום און קומען זיך צוזאם אינעווייניג ,און מיט די
אויפשטייג פון דעם אָ ומיקראָ ן וואריאנט ,ווערן מיר דערמאנט אז מיר קענען זיך נישט ערלויבן צו ווערן
לייכטזיניג אין אונזער קאמף קעגן קאוויד ,"19-האט גאווערנער האקול געזאגט" .וואקסינאציעס און
טעסטינג זענען די בעסטע מיטלען וואס מיר האבן צו פארמיידן ווייטערע פארשפרייטונג פון דעם ווירוס
און זיינע וואריאנטן .אויב איר פילט קראנק ,גייט זיך טעסטן און בלייבט אינדערהיים .אויב האט איר
נאכנישט באקומען אייער וואקסין ,גייט ארויס און באקומט עס ווי שנעלער ,און אויב עס איז שוין צייט
פאר אייך צו באקומען אייער בּוסטער ,זענען דאזעס גרינג צו באקומען איבערן סטעיט .טראגט א
מאסקע ,וואשט אייערע הענט און האלט זיך זיכער אין די צייט ווען מיר גייען אריין אינעם ווינטער
סעזאן".
די קווינסבורי פלאץ וועט זיין אפן יעדן טאג ,פון  8:00צופרי ביז  7:00אוונט .די פלאץ וועט זיין אפן
מאנטאג ,מיטוואך און פרייטאג פאר טעסטינג ,און דינסטאג ,דאנערשטאג און שבת פאר
וואקסינאציעס .אּפוינטמענטס פאר וואקסינאציעס קענען געמאכט ווערן דא .עס וועט אויך זיין מעגליך צו
אריינקומען אן מאכן אן אּפוינטמענט פון פאראויס.
טעסטינג פאר קאוויד 19-איז דא ארום גאנץ ניו יארק סטעיט .אויב א מענטש האט סימפטאמען פון
קאוויד , 19-איז עס וויכטיג זיך צו טעסטן און זיך איזולירן ביז זיי ווייסן זייערע רעזולטאטן .אין צוגאב,
מענטשן וועלכע זענען געקומען אין בארירונג מיט איינעם וואס האט קאוויד 19-זאל זיך טעסטן .פאר
מער אינפארמאציע איבער קאוויד 19-טעסטינג ,דרוקט ביטע דא.
די קווינסבורי פלאץ וועט צושטעלן טעסטינג מאנטאג ,מיטוואך און פרייטאג פאר סיי וועלכע מענטשן
אנע סימפטאמען און מענטשן וועלכע זענען מעגליך געווען אויסגעשטעלט צו קאוויד .19-וויבאלד די
פלאץ איז געווידמעט נאר צו נעמען די קערפערליכע מאטעריאלן פאר די טעסט ,און עס איז נישטא א
מעדיצינישע פראפעסיאנאל אויפן ארט צו אונטערזוכן פאציענטן ,רעקאמענדירן מיר אז יעדער איינער
מיט קאוויד 19-סימפטאמען זאל זיך ווענדן פאר טעסטינג ביי א פאמיליע דאקטאר אדער ביי אן
אוירדזשענט קעיר פלאץ וואו זיי קענען אונטערזוכט ווערן דורך א מעדיצינישע פראפעסיאנאל.
די טעסטס וועלכע ווערן צוגעשטעלט ביי די קווינסבורי פלאץ זענען נישט שנעלע טעסטס מיט באלדיגע
רעזולטאטן נאר  PCRטעסטס פאר וועלכע עס פעהלט זיך אויס אז די סעמּפלס זאלן אריינגעשיקט

ווערן צו א לאבארעטאריע צו איבערגעקוקט ווערן .טעסט רעזולטאטן קענען נעמען פון איין ביז עטליכע
טעג .פאלגנד איז די לינק צו די  BioReferenceפאציענט פארטאל וועבזייטל וואו מענטשן קענען זעהן
זייערע רעזולטאטן./https://www.bioreference.com/patient-portal :
ווארען קאונטי באורד אָ וו סּוּפערווייזארס טשעיר פרוי ,רעיטשעל סיבער ,האט געזאגט" ,אין די
נאמען פון ווארען קאונטי ,זענען מיר גאר דאנקבאר אז ניו יארק סטעיט עפנט צוריק א מאסן
וואקסינאציע פלאץ ביי  ,Aviation Mallוואו עס איז געווען ערפאלגרייך מיטן וואקסינירן צענדליגע
טויזנטע מענטשן פריער דעם יאר .די צוגאב פון די גאר-נויטיגע טעסטינג באשטאנדטייל ביי דעם פלאץ
מאכט דאס די ערשטע פון אזא סארט פלאץ אין ניו יארק סטעיט ,און מיר זענען אזוי שטאלץ צו קענען
אויפנעמען די וויכטיגע סערוויסעס דא ,אין ווארען קאונטי .אונזער געמיינזאמע וואקסין אויפקלערונג
קאמפיין צוזאמען מיט וואשינגטאן קאונטי באָ ורד אָ וו סּוּפערווייזארס טשעירמאן סעם האָ ל און זיינע
שטאב מיטגלידער ,ארבעטנדיג צוזאמען פון די נאענט מיט די ניו יארק סטעיט קאונטיס פארבאנד
( )New York State Association of Countiesאון מיט די טשעירס פון קאונטיס און פובליק העלט
דירעקטארן פון איבער אונזער גאנצע ראיאן ,ווייזט ארויס די נויט פאר אן איבערגעגעבענע געמיינזאמע
באמיאונג .די געמיינזאמע באמיאונג טרייבט אויף עכטע רעזולטאטן וואס מיר דארפן אזוי שטארק
דורכאויס די שווערע צייטן ,און מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פארן אנערקענען די לאך אין
די סערוויסעס ,פארן צוהערן צו אונזערע זארגן און פאר איר שנעלע אנטווארט מיטן העלפן אונזער נאָ רט
קאנטרי ראיאן .מיר האבן געהערט יעדן טאג פון אונזערע איינוואוינעראז די נויט פאר צוגענגליכע
וואקסינאציעס און טעסטינג וואקסט ,און מיר זענען זייער פרייליך צו זאגן אז מיר האבן זיך צוגעהערט,
און אז צוזאמען טוהען מיר זיך אפרופן ווי שנעל עס איז נאר מעגליך".
וואשינגטאן קאונטי באָ ורד אָ וו סּוּפערווייזארס טשעירמאן ,סעם האָ ל ,האט געזאגט" ,מיר זענען
דאנקבאר פאר די אנגייענדע שותפות מיט אונזערע שכנים אין ווארען קאַ ונטי און פאר די שטיצע פון די
גאווערנער און פון ניו יארק סטעיט מיטן צוריק עפענען די גאר נויטיגע וואקסינאציע און טעסטינג פלאץ
אין קווינסבורי .בשעת אונזערע פובליק געזונטהייט מאנשאפטן טוהען ווייטער ארבעטן פלייסיג צו האלטן
אפן וואקסינאציע קלינקס ,איז דאס האבן וואקסינאציע און טעסטינג ברייטער און גרינגער צו באקומען
אין די נאענטע געגנט וויכטיג נישט נאר מיטן פארגרינגערן די צוטריט צו וואקסינאציע און טעסטינג ,נאר
אויך דורכן ערלויבן אונזער פובליק געזונטהייט מאנשאפט זיך צו קאנצעטרירן אויף די וואס עס איז
שווער פאר זיי ארויסצוגיין אדער אויף די מער אינטימע קאמיוניטי קליניקס דורכאויס די קאונטי".
אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינאציע פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער פון  5און
עלטער ,און וואקסינאציעס זענען דא צו באקומען ביי אלע פלעצער אן אן אּפוינטמענט לויט די סדר פון
אריינקום פאר מענטשן פון  12און עלטער .אינפארמאציע איבער וועלכע פלעצער פארלאנגען
אּפוינטמענטס פאר קינדער צווישן  5און  11יאר איז פארעפענטליכט אויף אונזער וועבזייטלל .מענטשן
וועלכע ווילן ענדערש מאכן אן אּפוינטמענט ביי א מאסן וואקסינאציע פלאץ וואס איז אנגעפירט דורך די
סטעיט ,קענען דאס טוהן דורך די  Am I Eligibleעּפ אדער דורכן רופן  .1-833-697-4829מענטשן
קענען זיך אױך פארבינדן מיט זייער לאקאלע העלט דעפארטמענט ,אפטײק ,דאקטאר אדער שפיטאל צו
מאכן אן אפױנטמענט װאו װאקסינען זענען דא צו באקומען ,אדער באזוכן  vaccines.govצו טרעפן
אינפארמאציע איבער װאקסין אפױנטמענטס אין זייער געגנט.
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 ,רורעל העלט צענטערס ,אדער פאַ רמאַ סיס
וועלכע וועלן מעגליך אדמיניסטרירן דעם וואקסין פאר דער עלטער גרופע .עלטערן און גאַ רדיענס קענען
באזוכן  ,vaccines.govטעקסטן זייער זיּפ קאָ וד צו  438829אדער רופן  1-800-232-0233צו טרעפן
דערנעבנדע וואקסינאציע פלעצער .מאכט זיכער אז די וואקסינאציע פלאץ שטעלט צו די פייזער-

בייאָ וענטעק קאוויד 19-וואקסין ,וויבאלד די אנדערע קאוויד 19-וואקסינען זענען יעצט נאכנישט
אויטאריזירט פאר קינדער אין די עלטער.
באזוכט אונזער וועבזייטל פאר עלטערן און גאַ רדיענס מיט נייע אינפארמאציע ,אפט געפרעגטע פראגן
און ענטפערס און מיט נאך מיטלען ספעציעל געמאכט פאר עלטערן און גאַ רדיענס פון קינדער אין די
עלטער.
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