
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/2/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

קאמפיין צו דערמוטיגן ניו יארקער צו    "ָאּפ, ניו יארק-ּבוסט"גאווערנער האקול שטעלט אוועק 
  19- באקומען זייערע ּבוסטער איינשפריצן פאר בעסערע באשיצונג קעגן קָאוויד

  
אינדערמיט פון דעם הָאלידעי סעזאן און נייע דראונג, קאמפיין ווערט געצילט אויף ערוואקסענע  

 דעם סטעיט וועלכע קוואליפיצירן פאר וואקסין ּבוסטער דאזע  לענגאויס 
  

-שטוב און דיגיטאלע פראגראמירונג מיט גרינג-רעקלאמירונג אונטערנעמונג נעמט אריין אויסער׳ן 
 קָאודס און הייּפערלינקס   QRצוטריטליכע 

  
אלע ניו יארקער קענען העלפן פאמיליע און פריינט זיך צו וואקסינירן, ּבוסט׳ען און פראקטיצירן גוטע  

 פובליק געזונטהייט אויפפירעכטס פאר א געזונטע הָאלידעי  
  

אדער ּבוסטער   דא וואקסין   19-ניו יארקער קענען באשטימען א צייט פאר זייער אומזיסטע קָאוויד
   דא דאזע 
  
ו דערמוטיגן קאמפיין צ "ָאּפ, ניו יארק-ּבוסט"גאווערנער האקול האט היינט אוועקגעשטעלט דעם  

- ערוואקסענע ניו יארקער צו באקומען זייערע ּבוסטער איינשפריצן פאר בעסערע באשיצונג קעגן קָאוויד
. אזוי ווי די סטעיט שטייט ווַאך פאר׳ן ָאמיקרָאן וועריענט, דערמאנט דער נייער בילדונג און  19

איז נויטיג צו מאקסימיזירן   19-רעקלאמירונג באמיאונג פאר ניו יארקערס אז א ּבוסט קעגן קָאוויד
באשיצונג, פארלענגערן די וואקסין׳ס שטאנדהאפטיגקייט, און העלפן באשיצן קאמיוניטיס און נאענטע און  

 באליבטע קעגן דעם וויירוס.  
  
מיט דעם קאמפיין פארשפרייטן מיר דעם אנזאג מיט פאנעס און פארשטעלונגען צו באגייסטערן מענטשן  "

האט גאווערנער האקול    " איינשפריצן אזוי ווי זיי גרייטן זיך צו פרייען מיט די הָאלידעיס,איבער ּבוסטער 
קענט איר באקומען דעם אומזיסטן ּבוסטער דאזע זאפארט. עס וועט   18אויב איר זענט איבער "  געזאגט.

. דאס איז  אייך געבן עקסטערע באשיצונג, און עס העלפט אויך צו באשיצן אייערע נאענטע און באליבטע
   "דער ענדגילטליכער שריט פון גוטהארציגקייט וואס איר קענט אונטערנעמען דעם הָאלידעי סעזאן.

  
קאמפיין וועט ווערן פיגורירט ביי פאפולערע גראסערי סטארס, שַאּפינג    " ָאּפ, ניו יארק-ּבוסט"דער 

- ולעטינס, פלאקאטן, און מולטיצענטערס און טראנזיט סטאנציעס איבער׳ן סטעיט, אריינגערעכנט אויף ב
מידיע עקראנען. דער פראגראם וועט אויך ארייננעמען ָאנליין רעקלאמירונג צו דערגרייכן ערוואקסענע  

  QRבלעטער און סָאושעל מידיע טשענעלס. אלע קאמפיין אקטיוואציעס וועלן ארייננעמען א  -אויף זוך
צוטריטליכע סקעדזשיול אינפארמאציע, ווי אויך  -רינגקָאוד אדער הייּפערלינק כדי אז ניו יארקער האבן ג

מיטלען פאר די וועלכע זוכן אויסצוגעפונען איבער די וויכטיגקייט פון באקומען א ּבוסטער. דער  -הילפס
׳טן און  6פראגראם, מיט געהעכערטע דרינגענדקייט און א צייטליכן אנזאג, וועט זיך אנהויבן דעצעמבער 

 לויפן פאר פיר וואכן.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313459412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wGpeE175JvPHS53RhuZ1%2FgNxnHC%2ByACVd2DZv4Y1zkw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fbooster-doses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313469367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9lMZhHUoz9PXdJmxRZgypbWr7KXXWkmEgLBBBZQgwvU%3D&reserved=0


אין צוגאב צו באקומען א ּבוסטער, טוען גאווערנער האקול און די דאזיגע סטעיט׳ס העלט דעפארטמענט  
דערמוטיגן אלע ניו יארקער נאכצופאלגן און מיטטיילן מיט אנדערע די וויכטיגע אינפארמאציע פאר  

 געזונטע הָאלידעי פארזאמלונגען:  

  און העכער זאלן זיך פולשטענדיג וואקסינירן. 5אלע ניו יארקער  •

און העכער וועלכע זענען צוויי חדשים נאכ׳ן ניצן די דזשאנסאן ענד דזשאנסאן   18אלע ניו יארקער  •
בייאוענטעק אדער מָאדערנא ערשטע וואקסין סעריע זאלן  -חדשים נאך די פייזער 6וואקסין אדער 

  דאזע.באקומען זייער ּבוסטער 

  און העכער זאלן אויך באקומען זייער פלּו איינשפריץ. 6אלע ניו יארקער  •

  ניו יארקער זאלן זיך לאזן טעסט׳ען נאך רייזן און בעפאר זען פאמיליע. •

, זאלן פארזעצן ווייטער נאכצופאלגן אלע  אינטערנאציאנאלעאון   לאנדישע-איןאלע רייזע פארער,  •
CDC .פאדערונגען  

  ניו יארקער וואס שפירן זיך נישט גוט זאלן בלייבן אינדערהיים. •

   גע ערטער און וואשט אייך כסדר די הענט.טראגט מאסקעס אין אינעווייני •

  
מיליאן ניו יארקער שוין באקומען זייער ּבוסטער אדער צוגעגעבענע דאזע, פון  2.5ביז היינט האבן איבער 

קאמפיין האט דער   "ָאּפ, ניו יארק-ּבוסט"מיליאן בארעכטיגטע. אלס טייל פון דער נייער  6.5אומגעפער 
מיט אינפארמאציע איבער ּבוסטער דאזעס, אנדערע   געווידמעטע וועבזייטלסטעיט אוועקגעשטעלט א  

מיטלען פאר אקטיווע -צוגעגעבענע דאזעס, בארעכטיגקייט, אפט געפרעגטע פראגעס, און הילפס
- SMSּפרָאוויידערס. דער סטעיט זעצט פאר ווייטער דירעקט אנזאגן צו בארעכטיגטע ניו יארקער דורך 

ולשטענדיג וואקסינירטע ניו יארקערס דורך דער  און ארטיגע מודעות צו פ אזירטע מעסעדזשעסב
 פלאטפארמע.   עקסעלסיָאר ּפַאססטעיט׳ס 

  
קסין און ּבוסטער דאזעס זענען אומזיסט און ברייט צוגענגליך איבער׳ן סטעיט ביי ווא 19-דער קָאוויד

פארמאסיס, ארטיגע העלט דעפארטמענטס, קליניקס, פעדעראל קוואליפיצירטע העלט צענטערס,  
 געפירטע מאסן וואקסינאציע פלעצער, און אנדערע ערטער לענגאויס דעם סטעיט.  -סטעיט

  
קָאוד  , טעקסט׳ען זייער זיּפ vaccines.govניו יארקער קענען זיך ּבוסט׳ען אדער וואקסינירן דורך באזוכן 

צו געפונען דערנעבנדע לאקאציעס. ניו יארקער קענען אויך   1-800-232-0233, אדער רופן 438829צו 
צו סקעדזשיול׳ען א ּבוסטער   VAX-4-NYS-833-1אדער רופט   ׳ בלאטAm I Eligible׳באזוכן דעם 

 געפירטער מאסן וואקסינאציע פלאץ.  -אדער וואקסין אפוינטמענט ביי א סטעיט 
  

זירטע באוויליגטע אדער אויטארי -FDAבארעכטיגטע ניו יארקער קענען באקומען סיי וועלכע פון די 
בייאוענטעק, מאדערנא, אדער  -וואקסינען פאר זייער ּבוסטער דאזע, אריינגערעכנט פייזער 19-קָאוויד

דזשענסען/דזשאנסאן און דזשאנסאן. אויב ניו יארקער האבן פראגעס, זאלן זיך דורכרעדן מיט זייער 
 העלטקעיר ּפרָאוויידער אדער וואקסין אדמיניסטראטאר.  

  
 ### 
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 זיך אויסשרייבן 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Ftravel-during-covid19.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313469367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Y0m1xOwMmb1fJPVktX1F%2FHjFrWXVhSCnJTXgRTKd23c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Finternational-travel-during-covid19.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313469367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XUQgi5GToJKJNWSIMv3G175SnE1xTetEGGwuHXTiGg8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fbooster-doses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313479325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r7QhR0PmzjfgWLsvleJxRtNkmAXLS%2FcfY%2F4j4CqaZws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fbooster-doses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313479325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r7QhR0PmzjfgWLsvleJxRtNkmAXLS%2FcfY%2F4j4CqaZws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fbooster-doses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313479325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r7QhR0PmzjfgWLsvleJxRtNkmAXLS%2FcfY%2F4j4CqaZws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-direct-messaging-efforts-increase-covid-19-vaccination-and-booster&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313479325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ow1pkq%2FsVSw9JW2MbXMWcbVVN542QmcjVaKnL3uNhd4%3D&reserved=0
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