
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/10/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האקול אנאנסירט גרויסע אקציע צו אדרעסירן ווינטער אנפלייץ און אויסמיידן ביזנעס  
   פעלער און האספיטאליזאציעס שטייגן איבער׳ן סטעיט 19-שטערונגען אזוי ווי קָאוויד

    
האקול טיילט מיט ניו יארקער׳ס פרוסטרירונג מיט׳ן ווינטער אנפלייץ, זאגט מיר וואלטן נישט  

   געדארפט דא זיין אבער דאך זענען מיר דא 
  

פראצענט פון ניו יארקער פאר׳ן זיך פולשטענדיג וואקסינירן און פאר׳ן   80האקול דאנקט די איבער  
   טון די ריכטיגע זאך

    
צו באשיצן די געזונטהייט פון ניו יארקער, דארפן ביזנעסער און צונויפקום פלעצער איינפירן א  

    אקסינאציע סטאטוסמאסקע פארלאנג אדער פארלאנג א באווייז פון פולשטענדיג וו
    

    האקול גיבט אפציעס פאר ביזנעסער מיט מאסקע אדער וואקסין פאדערונג
    

   2022, 15סטעיט וועט זיך ווידער בארעכענען איבער דעם מאסנאם אום יאנואר 
    

וייניגע גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז מאסקעס וועלן זיין פארלאנגט אין אלע אינעו
פובליק פלעצער אויסער ביי ביזנעסער און ערטער וואס פירן איין א וואקסין פארלאנג. דער הויפט שריט  

  האספיטאליזאציעס און  פעלער  19-צו אדרעסירן דער ווינטער אנפלייץ קומט אין דער צייט וואס קָאוויד
יט פאר קאמיוניטיס מ רעקאמענדאציעס ׳סCDCאיינקלאנג מיט די צו זיין אין  סטעיט איבער׳ן זיך הייבן

דער סטעיט געזונטהייט קאמיסיאנער האט ארויסגעגעבן א באשלוס   באדייטנדע און הויכע טראנסמיסיע.
     אוועקצושטעלן דער פאדערונג.

    
 העכערן אויך ווי ראטע קעיס טאגיגע-זיבן וועכנטליכע סטעיט׳ס די אויף באזירט איז  באשלוס דער

  סיי און קליענטן סיי זיךצו  באציעט  פאדערונג פלאץ נויפקוםצו און  ביזנעס נייער  דער  האספיטאליזאציעס. 
  ,15 יאנואר  ביז ,2021 ,13 דעצעמבער  אום  קראפט אין אריינגיין  וועט מאסנאם דער  מיטגלידער. שטאב
  דער  אומשטענדן.  איצטיגע אויף באזירט בארעכענען זיך ווידער סטעיט  דער  וועט דערנאך  און ,2022
 וועט צייט מער  ווען הָאלידעיס די פון לויף  אין לינדערונג  פון שיכטן נאך ברענגט  מאסנאם נייער

     דעסטינאציעס.   פארבינדענע-הָאלידעי באזוכן און צונויפקומען, זיך איינקויפן, מיט אינעווייניג  פארברענגט
 

רקער און צו ״אלס גאווערנער זענען מיינע צוויי העכסטע פריאריטעטן צו באשיצן די געזונטהייט פון ניו יא
באשיצן די געזונטהייט פון אונזער עקאנאמיע. דער צייטווייליגער מאסנאם וואס איך נעם היינט וועט 

העלפן דאס אויפטון דורך דעם הָאלידעי סעזאן. מיר וואלטן נישט געדארפט גרייכן דעם פונקט וואס מיר  
גרייט ביי דער האנט, און איך טייל מיט   שטייען אויס א ווינטער אנפלייץ, איבערהויפט מיט׳ן וואקסין אזוי

האט גאווערנער  ניו יארקער׳ס פרוסטרירונג אז מיר זענען נאך אלץ נישט אריבער דער פאנדעמיע,״ 
פראצענט ניו יארקער וועלכע האבן געטון די ריכטיגע   80״איך וויל באדאנקען די איבער  האקול געזאגט.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577042773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R1Ih0tTDbFNkPgv9AwSIhswrVdgzf4Im2knj%2FiNC1EA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577042773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R1Ih0tTDbFNkPgv9AwSIhswrVdgzf4Im2knj%2FiNC1EA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmmwr%2Fvolumes%2F70%2Fwr%2Fmm7030e2.htm&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577042773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6%2BV7wm1%2FriyOqOcMB9c%2F19ET1pkqNWowFQvS5UQb15I%3D&reserved=0


ב וועלן אנדערע דאס נאכמאכן וועלן די מאסנאמען מער נישט  זאך און זיך פולשטענדיג וואקסינירט. אוי
   זיין נויטיג.״

 
״איך האב געווארנט וואכן לאנג אז נאך מאסנאמען וועלן זיין נויטיג, און מיר זענען איצט ביי דעם פונקט  

באזירט אויף דריי מעטריקס: געשטיגענע פעלער, רעדוצירט שפיטאל קאפאציטעט, און נישט גענוג  
   האט גאווערנער האקול צוגעגעבן.ויכע וואקסינאציע ראטעס אין געוויסע ערטער,״ ה
  

 43טאגיגע דורכשניטליכע צאל פעלער איבער׳ן סטעיט געשטיגן מיט -זינט טענקסגיווינג איז די זיבן
פראצענט. טראצדעם וואס די פראצענט   29פראצענט און האספיטאליזאציעס זענען געשטיגן מיט  

וויקענד  פראצענט פון טענקסגיווינג  2שטייגנדיג  —וואקסינירטע ניו יארקער שטייגט כסדר  - פולשטענדיג
איז דער שטייגונג נישט גענוג גיך צו קענען גענצליך אפשטעלן דער פארשפרייטונג פון   —ביז היינט 

 דעם וויירוס, איבערהויפט צווישן קאמיוניטיס מיט נידעריגע וואקסינאציע דעקונג.  
 

די  וועגווייזיגע שטודיעס, פובליצירט אין -דער סטעיט העלט דעפארטמענט האט פראדוצירט לאנד 
CDC ׳סMMWR  ן׳ס וואקסי 19-, וואס צייגט די קָאווידמעדיצין׳ פון זשורנאל  ענגלאנד  ׳ניואון די

איבערהויפט אין אפהאלטן ערנסטע קראנקהייטן. דער דעפארטמענט טוט ווייטער  —ווירקזאמקייט 
 מוטיגן בארעכטיגטע ניו יארקער אין יעדן עלטער זיך צו וואקסינירן און ּבוסט׳ען ווי פריער מעגליך.  

     
״קאמיוניטי פארשפרייטונג עקטינג געזונטהייט קאמישענער דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט, 

געאייגנטע לייזונג, אזוי ווי דער ָאמיקרָאן וועריענט ערשיינט און די העכסט -פארלאנגט א קאמיוניטי
וואס מיר   דאמינירענד דעלטא וועריענט זעצט פאר ווייטער זיך צו פארשפרייטן. מיר האבן די געצייג

און היינט דארפן מיר פארזיכערן אז מיר ניצן עס. די   —דארפן האבן זיך צו באשיצן קעגן דעם וויירוס 
זענען געצייג וואס יעדע יחיד קען ניצן, און עס זענען פאראן שריטן וואס מיר קענען טון אלס א רעגירונג.  

טייגער וויאזוי מיר באשיצן זיך איינער דעם  זיך וואקסינירן באשיצט אייך, און טראגן א מאסקע איז דער ש
ווינטער  19-אנדערן. סיי וואקסינאציע און סיי טראגן מאסקעס זענען נויטיג אויף אפצושטעלן דעם קָאוויד

     אנפלייץ.״
     
  קרימינאלע און ציווילע אלע  אין  אפהענגיג איז  מאסנאם  דעם פון  באדינגונג וועלכע סיי פון פארלעצונג  א

  פארלעצונג. יעדע פאר  דאלער  1,000 פון אפצאל שטראף מאקסימום  א אריינגערעכנט  אפן,שטר
     פאדערונגען. די אינפארסירן צו געבעטן ווערן דעפארטמענטס העלט ארטיגע

     
    ביזנעס / צונויפקום פלאץ באווייז אויף פולשטענדיגע וואקסינאציע פארלאנג

     
  אננעמען קענען   פאדערונג וואקסינאציע פון באווייז  א איין פירן  וועלכע  פלעצער ונויפקוםצ און ביזנעסער

  יארק ניו אויסער ארויסגעגעבן קארדס העלט ׳סמארט׳ ּפלוס, ּפַאס  עקסעלסיָאר ּפַאס,  עקסעלסיָאר 
  פולשטענדיג ןפו אפטייטש ׳סCDC מיט איינקלאנג   אין קארטל.  וואקסינאציע  CDC א אדער סטעיט,

  וואקסין ערשטע זייער אין  דאזע וואקסינאציע לעצטע  מענטש׳ס  א  נאך טעג 14  דאס  באדייט  וואקסינירט,
  מאדערנע אדער בייאוענטעק-פייזער דאזע-צוויי א פון איינשפריץ צווייטע די  נאך טעג 14) סעריע

  סטעיט  דער  וואקסין(. שאנסאןדז   ענד  דזשאנסען/דזשאנסאן איינשפריץ-איינציג די  נאך טעג 14 וואקסין;
 און אפנעמען  קענען אויפציער און עלטערן  צוועקן. די  פאר וואקסינען באוויליגטע-WHO אן  אויך נעמט

  מינדעריעריגע אדער  קינדער פאר ּפלוס ּפַאס  עקסעלסיָאר אדער  /  און ּפַאס עקסעלסיָאר  א אפהיטן
     אפוטרופוס׳שאפט. לעגאלע  אונטער

 
    יפקום פלאץ מאסקע פאדערונגביזנעס / צונו 

     

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmmwr%2Fvolumes%2F70%2Fwr%2Fmm7037a7.htm%3Fs_cid%3Dmm7037a7_w&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577052732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5plXwucGWtJ%2F%2FbsHtHDkzs9ZgoWpW7woJP%2FbOLU8%2F2M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nejm.org%2Fdoi%2Ffull%2F10.1056%2FNEJMoa2116063&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577052732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=C34KKsNwmx%2FK%2Fy8en0YbzYORtSmCGNuvScX106XlGxM%3D&reserved=0


  קליענטן אלע אז  פארזיכערן מוזן פאדערונג מאסקע א איין פירן  וועלכע  פלעצער צונויפקום און ביזנעסער
      אינעווייניג. צייט גאנצע די מאסקע א  טראגן מוזן העכער און יאר צוויי פון עלטער  אין
 

    אנגייענדע מאסקע פאדערונגען
     

אקסינירטע מענטשן זעצן פאר ווייטער צו זיין פאראנטווארטליך פאר טראגן מאסקעס, אין אומוו
. ווייטער, די סטעיט׳ס מאסקע פארלאנגען זעצן פאר ווייטער צו אנווייז CDC פעדעראלע איינקלאנג מיט 

ערטער,  -, פובליק טראנזיט, היימלאזע שוץסקולס קלאס ׳טע12 ביז  קעי׳- ׳ּפריזיין אין קראפט פאר 
     אנווייזונגען. CDCקארעקשענעל איינריכטונגען, נּורסינג הָאומס און העלטקעיר איינריכטונגען פער 

 
ניו יארק סטעיט און די סטעיט׳ס העלט דעפארטמענט זעצן פאר ווייטער צו שטארק רעקאמענדירן  

אינעווייניגע איינריכטונגען אלס א צוגעגעבענע שיכט פון באשיצונג,   טראגן אין אלע פובליק-מאסקע
בלייבן אומבארעכטיגט פאר וואקסינאציע   5ביז  2טראצדעם וואס עס איז נישט פארלאנגט. קינדער פון  

 און מוזן טראגן א צוגעפאסטע מאסקע.  
 

זענען אומזיסט און ברייט צוגענגליך איבער׳ן גאנצן סטעיט. ניו  דאזעס ּבוסטערוואקסינען און   19-קָאוויד
-1-800-232אדער רופן  438829טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו , vaccines.govיארקער קענען באזוכן 

געפירטער -צו טרעפן דערנעבנדע לאקאציעס. צו סקעדזשיול׳ען אן אפוינטמענט ביי א סטעיט 0233
. ניו יארקער קענען  וועבזייטל ׳Eligible I Am׳מאסן וואקסינירונג פלאץ קענען ניו יארקערס באזוכן דעם 

- זיך אויך פארבינדן מיט זייער העלטקעיר באזארגער, קאונטי העלט דעפארטמענטס, פעדעראל
 ס(, רּורעל העלט צענטערס, אדער פארמאסיס.  FQHCפיצירנדע העלט צענטערס )קוואלי

 
. ביזנעסער און  דא ניו יארקער קענען אפנעמען זייער עקסעלסיָאר ּפַאס אדער עקסעלסיָאר ּפַאס ּפלוס 

אומזיסט פאר יעדן ביזנעס   — עּפ  סקענער ּפַאס  עקסעלסיָארצונויפקום פלעצער קענען דאונלאד׳ען דעם 
      .דא  —איבער׳ן לאנד און צו באקומען אין איבער צען שפראכן  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Ffully-vaccinated-guidance.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577052732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R9bCLKTc4jKZdUDAxUfIMYtTsYgS%2FIzPcIuo%2BDcEP%2B0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2021%2F09%2Fschool-guidance_0.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5ZFd3CQKQdx3cc%2FMJdY4IKSf%2FLST7erMyN4bVm6kJAQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fbooster-doses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=g0GXR8ZgS4r92TFq4pNKcxkZ7gJktRJ%2BebXlUkX5WmU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577072640%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y9630VNEdnQvPEXzbMDiz3%2FPhW7Neihf1fRLd5FxWM8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577072640%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KKHAiWpg%2BfmfrB189WHCkw3%2FHzzlk7HrTZLkKFVKGuQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fnys-excelsior-pass-scanner%2Fid1552709177&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577082597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TfzMIN7hLffR%2B%2FiEbs2ZVytsLk%2B5tNxsFRMuGNK7bUM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fnys-excelsior-pass-scanner%2Fid1552709177&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577082597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TfzMIN7hLffR%2B%2FiEbs2ZVytsLk%2B5tNxsFRMuGNK7bUM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd9c122aa8cdf40b4246108d9bbee4ba2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747454577092553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wZrZkf5P51giFzVvfkZXJSqod1t05mDjo8b2NZsL1DE%3D&reserved=0
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