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

 
 

יעריגע וואקסין באלוינונג    5-12בּוסטער און  19- גאווערנער האקול אנאנסירט 'סקי אומזיסט' קאוויד 
  גורלות

  
  בערג  סקי יארקע ניו אנטיילנעמענדע ביי טיקעטס ליפט פאר גורל

  
וועלכע באקומען זייער ערשטע וואקסין דאזע אדער יעדער וואס  5-11קינדער אין די עלטער פון 

  בּוסטער איז בארעכטיגט 19-האט באקומען א קאוויד 
  

  סטעיט די  פון זייט מערב אדער מזרח אין סקיען צו  אויסוואהל
  

וואקסין באלוינונג גורל  19-אוויד גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די נייע 'סקי אומזיסט' ק 
-און פאר די וועלכע באקומען בּוסטער שַאטס. די זעקס 11פאר קינדער אין די עלטער פון פינף ביז 

איז געווידמעט צו העכערן  –די אנהויב דערפון צו אנאנסירט ווערן אין די קומענדיגע טעג  –ואכיגע גורל ו
קינדער און אזוי אויך מענטשן וועלכע זענען בארעכטיגט צו יעריגע  5-11וואקסינאציע ראטעס צווישן 

בּוסטער דאזע. בארעכטיגטע ניו יארקער וועלן קענען אריינגיין אין א גורל פאר  19-באקומען א קאוויד
אומזיסטע ליפט טיקעטס ביי אנטיילנעמנדע בערג, א דאנק צו סקי ערטער אין ניו יארק און צו די אלימּפיק 

  (.Olympic Regional Development Authorityויקלונג אויטאריטעט )ראיאנישע אנטו
  

"אונזער נייע 'סקי אומזיסט' באלוינונג פאר קינדער און מענטשן וועלכע באקומען בּוסטערס ערלויבט ניו 
יארקער צו אויסנוצן אינגאנצן אונזער סטעיט'ס הערליכע בערג בשעת'ן באשיצן זיך אליין און זייערע 

אונזער בעסטע וואפן "די וואקסין איז  האט גאווערנער האקול געזאגט.באליבטע פון די פאנדעמיע", 
, און מיר דארפן ערממוטיגן יעדן בארעכטיגטן ניו יארקער צו באקומען זייער 19-אינעם קאמף קעגן קאוויד

   שַאט, צו עס איז אן ערשטע דאזע, א צווייטע דאזע אדער א בּוסטער."
  

ן סיי ווען דורכאויס די טיקעטס וועלכע ווערן געשאנקען דורך די 'סקי אומזיסט' גורלות קענען גענוצט ווער 
ווינטער סעזאן און עס וועט שטיין דערויף אינפארמאציע איבער סיי וועלכע האלידעי  2021-2022

די וואס גייען אריין אין די גורל וועלן קענען  דאטומען ווען די טיקעטס קענען מעגליך נישט גענוצט ווערן.
אנטיילנעמנדע בערג אין  אדער מערב זייט פון די סטעיט.אויסוועהלן די ראיאן וואס זיי ווילן, אין די מזרח 

  יעדע ראיאן זענען:
  

  מערב

•  Valley Holiday 

•  Bristol 

•  Valley Woods 
•  Peak Greek 

  
  מזרח



•  Whiteface 

•  Gore 
•  Belleayre 

•  Windham 
•  West 

  
  די 'סקי אומזיסט' גורלות רעכענען אריין די פאלגנדע פרייזעס:

  

טאפלטע טיקעטס )איין ערוואקסענע  240געווינער פאר א סך הכל פון  יעריגע קינדער: 11-5 •
-וואכיגע גורלות צייט -ּפעס און איין קינדער ּפעס( וועלן ארויסגעצויגן ווערן אין לויף פון די זעקס

טאפלטע טיקעטס וועלן געשאנקען ווערן יעדע וואך, צוטיילט אויף גלייך צווישן די  40אפשניט. 
יעריגע קינדער וועלכע האבן באקומען זייער ערשטע וואקסין דאזע  11-ביז-ינףפ צוויי ראיאנען:

זענען בארעכטיגט צו אריינגיין אין די גורל. די עלטערן אדער לעגאלע גַארדיען  3נאך נאוועמבער 
מוז אויספילן און אריינגיין אין די גורל פאר די קינדער, און די געווינער וועלן באקומען אן 

  קינדער פאר פון סקי טיקעטס./ערוואקסענע 
איינצלנע טיקעטס )איין  120געווינער פאר א סך הכל פון  מענטשן וועלכע באקומען בּוסטערס: •

אפשניט. -וואכיגע גורלות צייט -ערוואקסענע ּפעס( וועלן ארויסגעצויגן ווערן אין לויף פון די זעקס
וטיילט אויף גלייך צווישן די צוויי איינצלנע טיקעטס וועלן געשאנקען ווערן יעדע וואך, צ 20

יאר און עלטער וועלכע האבן באקומען זייער בּוסטער דאזע נאך  18ראיאנען: מענטשן פון 
זענען בארעכטיגט צו אריינגיין אין די גורל. דער מענטש וואס האט באקומען די  3נאוועמבער 

ך אליין, און די געווינער וועלן בּוסטער דאזע מוז אויספילן און אריינגיין אין די גורל פאר זי
  באקומען איין סקי טיקעט פאר אן ערוואקסענעם.

  
"סקי רעזארטן אין ניו מייק ּפרעט האט געזאגט,  CEOאלימּפיק ראיאנישע אנטוויקלונג אויטאריטעט 

יארק סטעיט זענען אפן, און מיר זענען באגייסטערט צו אויפנעמען געסט פאר אונזער דרויסנדיגע 
פארוויילונג און איבערלעבענישן ביי אונזערע בערג דעם ווינטער. מיר זענען מזל'דיג צו האבן אזויפיל 

און עס איז א פארגעניגן פאר די סקי ערטער צו  דרויסנדיגע פארוויילונג געלעגנהייטן אין ניו יארק סטעיט,
  ארבעטן צוזאמען מיט די סטעיט געזונטהייט בעאמטע צו שטופן פאר געזונטע לעבנס שטייגער."

  
SKI NY  ,מיר זענען שטאלץ צו ארבעטן בשותפות מיט פרעזידענט סקאט ברענדי האט געזאגט"

מזיסט' קאוויד וואקסין גורלות. פילע פון די סקי גאווערנער האקול'ס אדמיניסטראציע פאר די 'סקי או
ערטער האבן זיך געעפנט, אנדערע גרייטן זיך, און אלע מאכן שניי ווען די טעמפעראטורן פאלן! מיר 
ערמוטיגן אייך צו באקומען אייער וואקסין, אריינגיין אין די גורל און קומען אונז באזוכן אין איינס פון 

  אונזערע סקי ערטער!"
  

ווען עס וועט אנאנסירט ווערן, וועלן . דאאינפארמאציע איבער די 'סקי אומזיסט' גורל איז דא צו זעהן 
   גיין אין די גורל פארעפענטליכט ווערן אויף די וועבזייטל.אנווייזונגען וויאזוי אריינצו

  
 מוזן זיי )כאטש סטעיט  יארק  ניו פון איינוואוינער  זיין מוזן אלט  יאר  11 ביז פינף פון קינדער  בארעכטיגטע 

 זייער  פון טאג אויפן 11 און פינף צווישן עלטער  די אין זיין שטאטן(, פאראייניגטע  די פון בירגער  זיין נישט 
 קעגן וואקסין א פון דאזע  ערשטע  זייער  סווייניגסטנ צום באקומען האבן דארפן און וואקסינאציע, ערשטע 

 עלטער  די פון קינדער  אין באנוץ עמערדזשענסי פאר  אויטאריזירט  19-קאוויד ברענגט  וואס ווירוס דעם
Administration, Drug and Food ) אדמיניסטראציע  דראג און עסן שטאטן פאראייניגטע  די דורך 
FDA) מוזן בּוסטערס באקומען וועלכע  מענטשן בארעכטיגטע  גורל. די אין אריין גייען זיי ווען טאג אויפן 

  שטאטן(. פאראייניגטע  די פון בירגער  זיין נישט  דארפן )זיי סטעיט  יארק  ניו פון איינוואוינערח זיין
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Fski-free-vaccine-incentive&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf11f6bec71cc4ab02c7a08d9b5d6d92c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740756640326913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JrRdvzydlAT5ULCsaLVjmNarA9bfclQkLoETa2lU9Sk%3D&reserved=0


 גַארדיען, לעגאלע  אדער  עלטערן-שטיף עלטערן, סיי און שַאטס בּוסטער  באקומען וועלכע  מענטשן סיי
 11-ביז-פינף די – מיט  וואוינט  וואס מיטגליד הויזגעזינד אדער  באבע/זיידע  געשוויסטער, מאן/ווייב,

 העלט  סטעיט  יארק  וני די פון ארבייטער  זיין נישט  קענען גורל די אין אריין גייט  וואס קינד יעריגע 
 ראיאנישע  אלימּפיק  די פון (,NYSDOH Health, of Department State York New) דעּפארטמענט 

 פון אפיס די פון (,ORDA Authority, Development Regional Olympic) אויטאריטעט  אנטוויקלונג
 אדער  (ITS Services, Technology Information of Office) סערוויסעס טעכנאלאגיע  אינפארמאציע 

   טשעימבער. עקזעקיוטיוו סטעיט  יארק  ניו די פון
  

, 1982(, אוועקגעשטעלט אין ORDAדי ניו יארק סטעיט אלימּפיק ראיאנישע אנטוויקלונג אויטאריטעט )
איז געעפנט געווארן דורך ניו יארק סטעיט צו פארוואלטן אויף די איינריכטונגען וועלכע זענען גענוצט 

אפערירט די  ORDAאלימּפישע ווינטער שפילן ביי לעיק ּפלעסיד.  1980געווארן דורכאויס די 
Whiteface, Belleayre  אוןGore Mountain   אלימּפישע ספארטס קאמפלעקס ביי סקי ערטער; די

מַאונט ווען הָאווענבערג; די אלימּפישע סּפיד סקעיטינג ָאוועל, אלימּפישע טאנצן קאמפלעקס און די 
אלימּפישע ארענע. זייענדיג א פלאץ וואו אינטערנאציאנאלע און נאציאנאלע פארמעסטן ווערן 

ארטסלער, צושויער און אנטיילנעמער צו אפגעהאלטן, האט דער אויטאריטעט געברענגט מיליאנען ספ
  דעם ראיאן, ברענגענדיג באדייטנדע עקאנאמישע אנטוויקלונג.

  
###  
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