
 
 גאווערנאר קעטי האקול    12/16/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האקול אנאנסירט העלט דעּפארטמענט שותפות מיט סירעקיּוס אוניווערסיטעט צו 
   נאכפאלגונג אין אפלויף וואסער 19-פארברייטערן פארגעשריטענע קאוויד
   

טעג פון פאראויס,  3-5נייע אפלויף וואסער נאכפאלגונג סיסטעם איבערן סטעיט גיבט ווארענונג 
   קראנקייט פארשפרייטונג ציפערן אויף קאמיוניטי שטאפל

   
 וואריאנטן קענען אויפגעכאפט ווערן דורך אונטערזוכן אפלויף וואסער סעמּפלס  19-קאוויד 

   
פריע אפלויף וואסער נאכפאלגונג באמיאונגען איבערן סטעיט האבן שוין ערמעגליכט נאכפאלגונג  

    מיליאן ָאּפסטעיט און לאנג איילענד איינוואוינער 2פאר מער פון 
   

 העלט סטעיט יארק  ניו די  צווישן שותפות נייע א אנאנסירט היינט האט להאקו קעטי  גאווערנער 
  אירע פארזעצן צו  (SU University, Syracuse) אוניווערסיטעט סירעקיוס און דעּפארטמענט

  אפלויף .19-קאוויד פאר וואסער  אפלויף אנאליזירן צו  שטודיע פארגעשריטענע און טראנספארמאטיווע
  פעלער 19-קאוויד  אז פאראויס פון טעג  פינף ביז דריי ווארענונג,  פריע גיבן קען נאכפאלגונג וואסער

  ווערן גענוצט קען עס אז  געוויזן האבן שטודיעס און  קאמיוניטי, א אין זיך פארמינערן  אדער זיך פארמערן
  ווערט עס איינמאל וואסער, אפלויף פון סעמּפלס אונטערזוכן דורכן ווירוס דעם  פון וואריאנטן אויפכאפן צו

   געטראפן.
  

ווירוס יעדן טאג, און כדי צו בלייבן איין טריט פון פאראויס,    19-"מיר לערנען נייע זאכן איבער דעם קאוויד
האבן מיר געדארפט איינפירן נייע און פארגעשריטענע סטראטעגיעס פאר פארמיידונג און אויפכאפונג  

"איך באדאנק אונזערע  האט גאווערנער האקול געזאגט.עס קומט צו וואריאנטן", באזונדערס ווען  —
לאנד'ס בעסטע וויסנשאפטלער און פארשער ביי די העלט דעּפארטמענט און אונזערע אקאדעמישע 

סטָאוני ברּוק  SUNYאון  SUNY ESFבאפעלאו,  SUNYשותפים ביי סירעקיוס אוניווערסיטעט און 
פאר זייערע באמיאונגען צו נאכפאלגן דעם ווירוס דורך די פארגעשריטענע אפלויף וואסער נאכפאלגונג 

פראגראם וועלכע וועט אן קיין ספק גענוצט ווערן אלץ אינפארמאציע קוואל פאר פובליק געזונטהייט  
  אנגעלעגנהייטן אין די צוקונפט." 

  
פאנדעמיע, און זינט די ערשטע טעג האט   19-י ריכטונג פון דעם קאווידעס איז קריטיש צו פארשטיין ד

ניו יארק סטעיט גענוצט ציפערן באזירט אויף מענטשליכע טעסטינג און ראטעס פון קראנקייט,  
האספיטאליזאציעס און טויפעלער צו בעסער באשליסן וואו זיך צו באניצן מיט רעסָארסן און דורכצופירן  

רס צו האלטן מענטשן זיכער. טעסטן אפלויף וואסער פאר דעם ווירוס וואס ברענגט  עמערדזשענסי ארדע
לייגט צו נאך א שיכט צו קאמיוניטי נאכפאלגונג וואס איז נישט אנגעוואנדן אויף דאס טעסטן  19-קאוויד

  איינצלנע מענטשן.

  
יר וועלן נוצן יעדע  "מעקטינג ניו יארק סטעיט העלט קאמישאנער דר. מערי ט. בעסעט האט געזאגט, 

, און איך באדאנק די  19-מיטל וואס שטייט צו אונזער האנט צו אפהאלטן די פארשפרייטונג פון קאוויד



סירעקיוס אוניווערסיטעט פארשער וועלכע האבן ערמעגליכט די אפלויף וואסער נאכפאלגונג. די  
אנטוויקלונגען,   19-דנאכפאלגונג גיבט פאר ניו יארק א פריע ווארענונג סיסטעם פאר קאווי 

אריינרעכענענדיג וואריאנטן, נאך בעפאר עס זעהען זיך אן א פארמערונג אין פעלער אדער  
כאטש עס איז נאך דא אזויפיל צו לערנען איבער דעם נייעם מיטל, ערווארטן מיר   האספיטאליזאציעס.

  19-באשליסן איבער קאוויד אז אפלויף וואסער נאכפאלגונג וועט ברענגען וויכטיגע ציפערן פאר לאקאלע
באווארענונג מאסנאמען און אונז העלפן שיקן די וואקסינאציע און טעסטינג רעסָארסן וואו זיי פעהלן די  

  מערסטע אויס." 
  

 Department of Environmentalסטעיט דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג )
Conservation, DEC ,אזוי ווי ָאומיקרָאן און אנדערע  ( קאמישאנער בעזיל סעגָאוס האט געזאגט"

וואריאנטן דראען אויף דאס וואוילזיין פון אונזערע קאמיוניטיס, טוה איך אפלאדירן גאווערנער האקול  
פארן נוצן אלע נויטיגע רעסָארסן צו פארזעצן ניו יארק סטעיט'ס וואכזאמקייט מיטן פארמיידן דאס 

. די נייע אפלויף וואסער נאכפאלגונג שותפות בויט אויף די וויסנשאפטליכע 19- פרייטונג פון קאווידפארש
פארשריט וואס איז אונטערוועגנס, און עס וועט העלפן זיכער מאכן אז נאך אינפארמאציע איז דא צו  

 ." באקומען צו שטיצן די סטעיט'ס אנגייענדע באמיאונגען צו באשיצן פובליק געזונטהייט
 

עּפידעמיאלאג און אסָאוסיעט פראפעסאר פון פובליק געזונטהייט ביי סירעקיוס אוניווערסיטעט דר. 
"אוועקשטעלן אפלויף וואסער נאכפאלגונג אין יעדע קאונטי איבערן  דעיוויד לַארסען האט געזאגט, 

ם וועט העלפן די  פארשפרייטונג. די סיסטע 19-סטעיט וועט אונז גיבן א בעסערע פארשטאנד פון קאוויד
  פובליק און די געזעצגעבער זיך צו בעסער אפרופן צו די פאנדעמיע." 

  
די אונטערנעמונג בויט אויף לעצטע יאר'ס ערפאלגרייכע סטעיט פילאט פון נאכפאלגן אפלויף וואסער אין  

אויסדערוועהלטע קאמיוניטיס און עס פארברייטערט דעם פראגראם צו ווערן א נאכפאלגונג נעטווארק  
יארק סטעיט  איבער די גאנצע סטעיט. אין שותפות מיט סירעקיוס אוניווערסיטעט און מיט די ניו  

דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג, וועט די אפלויף וואסער נאכפאלגונג נעטווארק  
אנוועזנהייט אין   19-פארבעסערן די סטעיט'ס לאנד'ס פירנדע טעסטינג באמיאונגען צו נאכפאלגן קאוויד
ם ווירוס און זעהן אין  אנטיילנעמנדע לאקאלע רעגירונגען, באשטימען די רעגלמעסיגע שטאפלען פון דע

וועלכע קאמיוניטיס עס זענען דא העכערונגען. דאס וועט ערגענצן אנדערע סטעיט טעסטינג און  
פארשפרייטונג איבערן סטעיט    19-נאכפאלגונג באמיאונגען צו בעסער פארשטיין די אויסזיכטן פון קאוויד

 עם.  און צו ציהלן פובליק געזונטהייט רעסָארסן אויף א קלוגן פארנ
  

קאונטיס האבן אנטיילגענומען אין אפלויף וואסער נאכפאלגונג ביז היינט, מיט טעסט  20צום ווייניגסטנס 
רעזולטאטן ברענגענדיג באווייזן פון ווירוס אנוועזנהייט אין קאמיוניטיס וועלכע זענען א היים פאר מער  

ך דורכגעפירט אפלויף וואסער נאכפאלגונג מיליאן ניו יארקע איינוואוינער. ניו יארק סיטי האט אוי 2פון  
אין אלע פינף בָארָאוס. די פארברייטערונג פון די נעטווארק איבערן סטעיט וועט פארבעסערן 

  קאארדינאציע און גיבן א געלעגנהייט פאר מער אנטיילנעמונג פון נאך לאקאלע רעגירונגען. 
  

אסיגע פארשער ביי סירעקיוס  קל-"די ערשטסטעיט סענאטאר רעיטשעל מעי האט געזאגט, 
אוניווערסיטעט און אירע שוועסטער אינסטיטוציעס זעצן פאר צו אויפווייזן וואס פאר א געוואלדיגע  

רעסָארס זיי זענען פאר צענטראל ניו יארקער און פאר די גאנצע סטעיט. פארברייטערן אפלויף וואסער  
ון בלייבן איין טריט פאראויס פון די פאנדעמיע. איך  נאכפאלגונג וועט אונז העלפן זיין בעסער צוגעגרייט א

אריינגייענדיג אין א שותפות אויף די וויכטיגע   SUבין פרייליך צו זעהן די העלט דעּפארטמענט און 
  באמיאונג." 

  
"אלץ אן ערשט קלאסיגע צענטער פון פארשונג און  סטעיט סענאטאר דזשַאן מעניאן האט געזאגט, 

טעכנאלאגישע ערפינדונג, איז סירעקיוס אוניווערסיטעט געווען די מערסט פאסיגע שותף פאר ניו יארק  



. איך האב אריינגעגעבן  19-סטעיט'ס פארגעשריטענע אפלויף וואסער נאכפאלגונג צו נאכפאלגן קאוויד
ערטע אפלויף וואסער נאכפאלגונג איבערן סטעיט צו אויסנוצן  געזעצן און געשתדל'ט פאר פארברייט

אונזער עליטע קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן צו העלפן באשיצן פובליק געזונטהייט. איך וויל  
אויסלויבן גאווערנער קעטי האקול פארן בויען אויף די ערפאלגרייכע אונטערנעמונג און סירעקיוס 

ט סיווערעד פאר זיינע אנגייענדע ביישטייערונגען צו צענטראל ניו  אוניווערסיטעט טשענסעלאר קענ
  יארק." 

  
"ניו יארק איז געווען א נאציאנאלע פירער אין  אסעמבלי מיטגליד ריטשארד גָאטפריעד האט געזאגט, 

לאבארעטאריע ביז אונזערע מעדיצינישע צענטערן און   Wadsworthפארשונג, פון די  19-קאוויד
ן. אפלויף וואסער נאכפאלגונג איז א ווערטפולע עפידעמיאלאגישע כלי אין דעם קאמף  אוניווערסיטעט

קעגן קאוויד, און איך וויל אויסלויבן די העלט דעּפארטמענט, די דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע 
  אפהיטונג און זייערע אקאדעמישע שותפים פאר די וויכטיגע אונטערנעמונג." 

  
נאכפאלגונג אין   19-פארברייטערונג פון קאוויד"  ויליאם מעגנערעלי האט געזאגט,אסעמבלי מיטגליד ו

איז א קלוגע און אומשעדליכע מיטל צו פרובירן צו בלייבן א טריט פאראויס פון די   SUאפלויף וואסער ביי 
אנטוויקלנדע פאנדעמיע. די אוניווערסיטעט האט א גרויסע באפעלקערונג, אריינרעכענענדיג  -כסדר

סטודענטן פון פילע אנדערע לענדער. נאכפאלגונג פון די אפלויף וואסער איז נאך א טריט אינעם  
דעם ווירוס אין די צייט וואס מיר זעצן פאר עס צו קאנפראנטירן מיט וואקסינאציע און מיטן   נאכפאלגן

  אנטוהן מאסקעס." 
  

"אפלויף וואסער קאוויד נאכפאלגונג ערלויבט אסעמבלי מיטגלידערין ּפעם הָאנטער האט געזאגט, 
י ציפערן קענען צושטעלן פאר א אומשעדליכע ועוג צו נאכפאלגן די ראטע פון פעלער אין א ראיאן. ד 

אינפארמאציע לויט וועלכע צו באשליסן איבער פובליק געזונטהייט ּפאליסיס און צו ברענגען רעסָארסן צו  
די ראיאנען וואס דארפן זיי די מערסטע בעפאר געזונטהייט סיסטעמען ווערן איבערגעשטרענגט. די  

רעקיוס אוניווערסיטעט וועט זיכער  פארגעשריטענע צוגאנג דורך די העלט דעּפארטמענט און סי
  ראטעווען לעבנס און העלפן רעדוצירן צוקונפטיגע אויפשטייגן." 

  
סטאטוס אין קאמיוניטיס,   19-אפלויף וועסער טעסטינג גיבט אינפארמאציע וואס שפיגלט אפ די קאוויד

קלינישע טעסטינג אליין.  אריינרעכענענדיג צו אויפכאפן דעם ווירוס וואס איז נישט געזעהן געווארן דורך 
די באמיאונגען לעצטע יאר האבן אויפגעוויזן אז אפלויף וואסער נאכפאלגונג קען אויפכאפן דעם ווירוס  

, און עס קען גיבן א פריע  100,000פעלער אין א באפעלקערונג פון   10אויף שטאפלען ביז אזוי קליין ווי  
 פעלער פארמערן זיך.   19-פון פאראויס, אז קאוויד  5ביז  3ווארענונג, 

  
פרייע מעטאד פון  -איז א נישט טייערע, אומשעדליכע און נייגונג 19-טעסטן אפלויף וואסער פאר קאוויד

נאכפאלגן אנטוויקלונגען פון דעם ווירוס אויפן קאמיוניטי שטאפל. אין צוגאב קענען אפלויף וואסער  
אפלויף וואסער סיסטעם, צושטעלנדיג   סעמּפלס אפגענומען ווערן אין פארשידענע פלעצער אין די

און אפילו אין איינצלנע געביידעס, צום ביישפיל אין קאלעדזש  —ווערטפולע אינפארמאציע אין געגנטער 
דארמיטאריס. די סטעיט אפלויף וואסער נאכפאלגונג נעטווארק וועט זיין געבינדן מיט די צענטער פאר  

( נאציאנאלע אפלויף וואסער נאכפאלגונג Center for Disease Controlקראנקייט קאנטראל'ס )
 פאנדעמיע.   19- סיטעם וועלכע איז געעפנט געווארן אין אנטווארט צו די קאוויד

  
  19- עטרירט אויף קאווידוועט אין אנהויב זיין קאנצ אפלויף וואסער נאכפאלגונג נעטווארקדי סטעיט'ס 

אין אנטווארט צו די פאנדעמיע, אבער אין די צוקונפט וועט עס בלייבן א קריטישע פובליק געזונטהייט  
אינפארמאציע קוואל. פארשונג האט געוויזן אז פארשידענע וואריאנטן פון דעם ווירוס וואס ברענגט  

ויף וואסער נאכפאלגונג קען אויך  קען אויפגעכאפט ווערן אין אפלויף וואסער. אפל 19-קאוויד
פארברייטערט ווערן שנעלער ווי קלינישע דיאגנאסטישע נאכפאלגונג, ערלויבנדיג די נעטווארק צו  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstorymaps.arcgis.com%2Fstories%2Fb30ca571e00b42779875e3eaf7577b1b&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C609467d77c1b44fba88f08d9c0d3aeb9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752837667752902%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=W5uvG1TU4KVBQXWjvq7daM39MAphKwmY%2FKrVvo38BrU%3D&reserved=0


שנעלערהייט צושטעלן אינפארמאציע אויב א וואריאנט אדער אן אנדערע אנשטעקיגע קראנקייט וואס 
ן. צום שלוס, אפלויף וואסער נאכפאלגונג קען דראעט אויף די פובליק געזונטהייט וועט אויפגעכאפט ווער

אויך גענוצט ווערן אלץ א קוואל פון אינפארמאציע איבער אנדערע פובליק געזונטהייט אנגעלעגנהייטן,  
אריינרעכענענדיג צוצושטעלן שאצונגען פון ָאּפיויד באנוץ ווי אויך אנדערע אנטוויקלונגען אין  

 דיצינען.  שטאנדהאפטיגקייט קעגן אנטיביאטיק מע
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