אויף תיכף ארויסצוגעבן12/17/2021 :

גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט דאס ארויסשטעלן איבער  40נייע וואקסין ּפאַ ּפ-אָ ּפס ארום דעם
סטעיט צו באקעמפען דעם ווינטער אנפלייץ
געוויסע ערטער וועלן זיך עפענען מארגן ,טייל פון מולטי-וואכיגע באמיאונג
סטעיט רופט זיך אפ צו פארלאנגען פון קאונטיס פאר הילף אין צילן קאמיוניטיס מיט נידעריגע
וואקסין ראטעס
בינגהעמטאן און קווינסבורי ערטער אויך אנצובאטן אומזיסטע טעסטינג
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דאס ארויסשטעלן איבער  40נייע ּפאַ ּפ-אָ ּפ וואקסינאציע
פלעצער לענגאויס ניו יארק סטעיט צו באקעמפען דעם ווינטער אנפלייץ און גיך-פארשפרייטנדע
אָ מיקראָ ן וועריענט.
די ערטער וועלן אנהויבן ארויסגעשטעלט ווערן מארגן און זענען א טייל פון א מולטי-וואכיגע
אונטערנעמונג ,אין צוזאמענארבעט מיט ארטיגע קאונטי העלט דעפארטמענטס און קאמיוניטי
צוזאמענארבעטער ,צו בויען אויף די סטעיט׳ס ברייטע אויסזוך באמיאונגען צו זען אלע ניו יארקער זאלן
זיך פולשטענדיג וואקסינירן און ּבוסט׳ען.
״דער ווינטער אנפלייץ איז אין פולן קראפט ,אבער מיר זענען נישט הילפלאז .מיר האבן די מיטלען צו
באקעמפען דעם וויירוס און איר וועריענטס .וואקסינירט אייך ,באקומט דעם בּוסטער און טראגט א
מאסקע,״ האט גאווערנער קעטי האקול געזאגט .״מיר וועלן פארזעצן ווייטער צו ארבעטן מיט ארטיגע
צוזאמענארבעטער צו מאכן וואקסינען ,בּוסטערס און טעסטינג ברייט צוגענגליך ווי פריער מעגליך כדי
אז ניו יארקער זאלן קענען באשיצן זיך און זייערע נאענטע און באליבטע.״
״איך דערמוטיג יעדן איינעם זיך שוין באלד צו פולשטענדיג וואקסינירן און ּבוסט׳ען ,פאראויס פון די
האָ לידעיס ,אזוי ווי עס איז אונזער בעסטער באשיצונג קעגן דעם וויירוס און איר וועריענטס,״ האט
געזאגט עקטינג העלט קאמישענערין דר .מערי טי .באסעט .״דורך מאכן א פלאן צו באזוכן איינע פון
די ּפאַ ּפ-אָ ּפס וואס איז צוגענגליכע פאר אייך און אייער פאמיליע ,העלפט איר צו האלטן זיכער אייער
פאמיליע און אלע ניו יארקער .געדענקט ,מיר דארפן זיך אלע גרייט מאכן פאר די האָ לידעיס דורך טון
אלץ וואס מעגליך צו האלטן זיכער די מערסטע אומבאשיצטע אין אונזערע פאמיליעס און קאמיוניטיס.״
צוויי סטעיט-געפירטע וואקסינאציע פלעצער אין קווינסבורי און בינגהעמטאן טוען אויך אנבאטן
אומזיסטע קאָ וויד 19-טעסטינג אזוי ווי קאָ וויד 19-קעיסעס שטייגן ארום דעם סטעיט.

:די פאלגענדע קאונטיס וועלן האלטן וואקסינאציע פארקומענישן אין די קומענדע וואכן
אלעגאני קאונטי
 מאדערנא בּוסטער,+18  מאדערנא,בייאוענטעק בּוסטער- פייזער,+5 בייאוענטעק-פייזער
12/18: Allegany County Office Building, 7 Court St, Belmont, NY 14813 (9:00 AM 11:00 AM)
טשאטאקווא קאונטי
 מאדערנא בּוסטער,+18  מאדערנא,בייאוענטעק בּוסטער- פייזער,+12 בייאוענטעק-פייזער
12/18: Northwest Arena, 319 W. 3rd St, Jamestown, NY 14701 (4:00 PM - 8:00 PM)
קלינטאן קאונטי
 מאדערנא בּוסטער,+18  מאדערנא,בייאוענטעק בּוסטער- פייזער,+5 בייאוענטעק-פייזער
12/16: Clinton Community College, 158 Clinton Point Drive, Plattsburgh, NY 12901
(10:00 AM - 5:00 PM)
12/18: Northern Adirondack Middle/High School, 5586 Route 11, Ellenburg Depot, NY
12935 (10:00 AM - 1:00 PM)
12/18: City Recreation Center, 52 US Oval, Plattsburgh, NY 12903 (11:00 AM - 3:00
PM)
ערי קאונטי
דזשעי-דזשעי/ דזשענסען,בייאוענטעק בּוסטער- פייזער,+5 בייאוענטעק-פייזער
12/21: The Belle Center, 104 Maryland St., Buffalo, NY 14201 (11:00 AM - 5:00 PM)
12/22: Delavan Grider Community Center, 877 E. Delavan Ave., Buffalo, NY 14215
(11:00 AM - 6:00 PM)
מאנראו קאונטי
 מאדערנא בּוסטער,+18  מאדערנא,בייאוענטעק בּוסטער- פייזער,+12 בייאוענטעק-פייזער
12/18: St. Michael's Parish Hall, 821 N Clinton Ave, Rochester, NY 14605 (12:00 PM 4:30 PM)
בייאוענטעק בּוסטער- פייזער,+12 בייאוענטעק-פייזער
12/25: The Vineyard Farms & Outdoor Center for Excellence, 126 Sander St,
Rochester, NY 14065 (12:00 PM - 5:00 PM)
 ברוקלין- ניו יארק סיטי
 מאדערנא בּוסטער,+18  מאדערנא,בייאוענטעק בּוסטער- פייזער,+12 בייאוענטעק-פייזער
12/18: Christ Fellowship Baptist Church, 11 Sumpter St, Brooklyn, NY 11233 (10:00
AM - 2:00 PM)
12/19: Cornerstone Baptist Church, 574 Madison St, Brooklyn, NY 11221 (11:00 AM 4 PM)
12/22: Family Services Network of New York Inc., 1721 Pitkin Avenue, Brooklyn, NY
11212 (11:00 AM - 8:00 PM)
 די בראנקס- ניו יארק סיטי

בייאוענטעק בּוסטער- פייזער,+12 בייאוענטעק-פייזער
Eugenio María de Hostos Community College, 500 Grand Concourse, Bronx, :12/21
9:00 AM - , און שטאב מיטגלידער, איינגעשטעלטע, (באגרעניצט צו בלויז סטודענטן10451 NY
)4:00 PM
Eugenio María de Hostos Community College, 500 Grand Concourse, Bronx, NY 12/23
9:00 AM - 4:00 , און שטאב מיטגלידער, איינגעשטעלטע, (באגרעניצט צו בלויז סטודענטן10451
)PM
Eugenio María de Hostos Community College, 500 Grand Concourse, Bronx, :12/28
9:00 AM - , און שטאב מיטגלידער, איינגעשטעלטע, (באגרעניצט צו בלויז סטודענטן10451 NY
)4:00 PM
Eugenio María de Hostos Community College, 500 Grand Concourse, Bronx, :12/30
9:00 AM - , און שטאב מיטגלידער, איינגעשטעלטע, (באגרעניצט צו בלויז סטודענטן10451 NY
)4:00 PM
 מאדערנא בּוסטערס,בייאוענטעק בּוסטער- פייזער,+12 בייאוענטעק-פייזער
1/6: Part of the Solution (POTS) 2759 Webster Ave, Bronx (8:00 AM -3:00 PM)
 מאנהעטען- ניו יארק סיטי
בייאוענטעק בּוסטער- פייזער,+18 בייאוענטעק-פייזער
Mt. Pleasant Christian Academy, 2009 Adam Clayton Powell Jr. Blvd, New :12/19
)York, NY 10027 (9:00 AM - 6:00 PM
Washington Heights Corner Project, 500 W 180th Street, New York, NY 10033 :12/21
)(11:30 AM - 6:00 PM
New York Harm Reduction Educators, 104 E 126th Street - 1A, New York, NY :12/21
)10035 (10:30 AM - 5:00 PM
NY Harm Reduction Educators, 104 E 126th Street - 1A, New York, NY 10035 12/28
)(10:30 AM - 5:00 PM
Washington Heights Corner Project, 500 W 180th Street, New York, NY (11:30 12/28
)AM - 6:00 PM
 קווינס- ניו יארק סיטי
 מאדערנא בּוסטער,+18  מאדערנא,בייאוענטעק בּוסטער- פייזער,+12 בייאוענטעק-פייזער
Queens Borough Hall,120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (2:00 PM - 6 :12/17
)PM
Queens Borough Hall,120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (8:00 AM - 6:00 :12/21
)PM
Queens Borough Hall,120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (8:00 AM - 6:00 12/23
)PM
Queens Borough Hall,120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (8:00 AM - 6:00 12/28
)PM
Queens Borough Hall,120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (8:00 AM - 6:00 :12/30
)PM
Queens Borough Hall,120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (8:00 AM - 6:00 1/4
)PM
Queens Borough Hall,120-55 Queens Blvd, Queens, NY 11424 (8:00 AM - 6:00 :1/6
)PM

סופאלק קאונטי
פייזערּ-בייאָ וענטעק און מאדערנע בּוסטער
First Baptist Church of Riverhead, 1018 Northville Turnpike, Riverhead, NY :12/20
)11901 (1 PM - 7 PM
טיאגע קאונטי
פייזער-בייאוענטעק  ,+5פייזער-בייאוענטעק בּוסטער ,מאדערנא  ,+18מאדערנא בּוסטער
13743 Candor Central School District, 1 Academy Street, Candor, NY :12/18
(דערוואקסענע ;9:30 AM - 12:00 PM :קינדער  12און העכער)12:30 PM - 5:00 PM :
וואשינגטאן קאונטי
פייזער-בייאוענטעק  ,+12פייזער-בייאוענטעק בּוסטער ,מאדערנא  ,+18מאדערנא בּוסטער
Hudson Falls Senior High School, 80 East LaBarge St, Hudson Falls, NY 12839 12/23
)(2:30 PM - 7:30 PM
וועסטשעסטער קאונטי
פייזערּ-בייאָ וענטעק און מאדערנע בּוסטער
Grace Baptist Church, 52 S 6th Ave, Mount Vernon, NY 10550 (1:00 PM - 4:00 :12/19
)PM
פייזער-בייאוענטעק  ,+12פייזער-בייאוענטעק בּוסטער ,מאדערנא  ,+18מאדערנא בּוסטער
Greater Centennial A.M.E. Zion Church, 312 S. 8th Ave, Mount Vernon, NY 12/29
)10550 (9:00 AM - 2:00 PM
Grinton I. Will Library, 1500 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710 (11:00 AM - :1/8
)5:00 PM
Grinton I. Will Library, 1500 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710 (11:00 AM - :1/29
)5:00 PM
**נאך פארקומענישן פאר אלעגאני ,קלינטאן ,קארטלענד ,דעלעווער און יעיטס קאונטיס וועלן געמאלדן
ווערן אין די קומענדע וואכן.
צוויי סטעיט-געפירטע מאסן וואקסינירונג פלעצער טוען אויך אנבאטן אומזיסטע קאָ וויד 19-טעסטינג:
בינגהעמטאן וואקסינאציע און טעסטינג ארט
Former Davis College-Robb Activity Center, 400 Riverside Drive, Johnson City, NY
טעגליך8 AM - 7 PM :
טעסטינג מאנ׳  /מיט׳  /פריי׳; וואקסינאציע דינ׳  /דאנ׳  /שבת
בינגהעמטאן וואקסינאציע און טעסטינג ארט
פייזער-בייאוענטעק  ,+5פייזער-בייאוענטעק בּוסטער ,דזשענסען/דזשעי-דזשעי
Former Aviation Mall, 578 Aviation Road, Queensbury
טעגליך8:00 PM - 7:00 PM :
טעסטינג מאנ׳  /מיט׳  /פריי׳; וואקסינאציע דינ׳  /דאנ׳  /שבת

אין צוגאב צו מאכן א פלאן פאר זיך צו ווערן פולשטענדיג וואקסינירט אדער גע׳ּבוסט׳עט דעם האָ לידעי
סעזאן ,טוען גאווערנער האקול און די דאזיגע סטעיט׳ס העלט דעפארטמענט דערמוטיגן אלע ניו יארקער
נאכצופאלגן און מיטטיילן מיט אנדערע די וויכטיגע אינפארמאציע פאר געזונטע האָ לידעי פארזאמלונגען:
• אלע ניו יארקער  5און העכער זאלן זיך פולשטענדיג וואקסינירן.
• אלע ניו יארקער  18און העכער וועלכע זענען צוויי חדשים נאכ׳ן ניצן די דזשאנסאן ענד
דזשאנסאן וואקסין אדער  6חדשים נאך די פייזער-בייאוענטעק אדער מאָ דערנא ערשטע
וואקסין סעריע זאלן באקומען זייער ּבוסטער דאזע.
• אלע ניו יארקער  16-17וועלכע זענען זעקס חדשים נאך זייער פארענדיגטע פייזער-בייאוענטעק
וואקסין סעריע זאלן באקומען זייער בּוסטער דאזע.
• אלע ניו יארקער  6חדשים און העכער זאלן אויך באקומען זייער פלּו איינשפריץ.
• ניו יארקער זאלן זיך לאזן טעסט׳ען נאך רייזן און בעפאר זען פאמיליע.
• אלע רייזנדע ,אין-לאנדישע און אינטערנאציאנאלע ,זאלן פארזעצן ווייטער נאכצופאלגן אלע
 CDCרייזע פאדערונגען.
• ניו יארקער וואס שפירן זיך נישט גוט זאלן בלייבן אינדערהיים.
• טראגט מאסקעס אין אינעווייניגע ערטער און וואשט אייך כסדר די הענט.
באזוכט דא פאר מער אינפארמאציע איבער דעם קאָ וויד 19-וואקסין.
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