
 
 

 גאווערנאר קעטי האקול    12/24/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

נייע סטעיט טעסטינג ערטער לענגאויס ניו יארק בשעת דער   13גאווערנער האקול אנאנסירט 
   פעלער 19-לעצטנסדיגער אנפלייץ אין קָאוויד 

   
 דאאּפוינטמענטס קען געמאכט ווערן  — 29ערטער וועלן זיך עפענען אום מיטוואך, דעצעמבער 

   אנגעהויבן מאנטאג
   

  19-סָאּבוועי סטאנציעס וועלן אנבאטן קָאוויד  MTAבויט אויף גאווערנער׳ס אנאנסמענט אז 
   טינג אנגעהויבן קומענדע וואךטעס

   
נייע סטעיט טעסטינג ערטער צו אדרעסירן דעם   13גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן 

פעלער. די ערטער זענען געצילט אויף צו באזארגן נאך טעסטינג  19-לעצטנסדיגן אנפלייץ אין קָאוויד
יו יארק, נארט  אפציעס אין ערטער פון הויכע נויט לענגאויס די ניו יארק סיטי, לאנג איילענד, צענטראל נ

      קאנטרי, פינגער לעיקס, מאוהאק וואלי און סאוטערן טיער ראיאנען.
         

״אויף אריבערצוגיין דעם ווינטער אנפלייץ און באשיצן ניו יארקער, וועלן מיר ניצן יעדעס מיטל וואס מיר  
ערטער לענגאויס ״דורך מאביליזירן טעסטינג  האט גאווערנער האקול געזאגט.האבן צו דער האנט,״ 

דעם סטעיט, וועלן מיר זיכער מאכן אז טעסטינג איז גרינגער און מער צוגענגליך פאר ניו יארקער. מיר  
וועלן פארזעצן ווייטער צו פארברייטערן צוגענגליכקייט אין יעדן ווינקל פון דעם סטעיט, און כסדר אפשאצן  

     ערטער.״וואו עס נויטיגט זיך מער קאפאציטעט און נאך טעסטינג 
        

, 29ערטער ווערן איצט מאביליזירט מיט אלע לאקאציעס באשטימט זיך צו עפענען אום דעצעמבער 
. טעג און שעה׳ן פון אפעראציע וועלן זיך ווענדן אויף דעם ארט, און יעדע איינע פון זיי וועלן אנבאטן  2021

-RTף ביים אנהויבן וועלן אלע ערטער אנבאטן טעסטינג דורך אּפוינטמענט ווי אויך פאר אריינקומער. תיכ
PCR  טעסטינג. געשווינדע אנטידזשען און געשווינדעPCR   טעסטס וועלן אויך זיין צו באקומען עטליכע

     טעג נאכ׳ן זיך עפענען.
         

טעסט  19-, קענען ניו יארקער מאכן אן אּפוינטמענט פאר א קָאוויד27אנגעהויבן מאנטאג, דעצעמבער 
    .דאביי איינע פון די לאקאציעס 

         
די, האט געזאגט,  -אטאריעס עקזעקיוטיוו פארזיצער דזשאן אר. קאהען, עםבייָארעפערענס לאבאר

״עס איז א פריווילעגיע צו ארבעטן מיט גאווערנער האקול אזוי ווי זי זעצט פאר ווייטער צו עפעקטיוו פירן  
  פאנדעמיע. מיר ארבעטן פלייסיג צו עפענען די ערטער ווי 19-ניו יארק דורך דער פאזע פון דער קָאוויד

טעסטינג פאר ניו   19-פריער מעגליך צו העלפן באזארגן די גרינגסטע און מערסט צוגענגליכע קָאוויד
    געשטיגענע טעסטינג פארלאנג.״-יארקער אין דער פרעצעדענטלאזע גיך 

    
       א ליסטע פון די נייע טעסטינג ערטער לויט׳ן ראיאן איז צו באקומען אונטן:

        

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fappointments.bioreference.com%2Fnystatecovidtesting&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7C2fb1cbf02b794298974308d9c701570c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759630844606290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5WRzqvnLZhn4MC%2FcXODbW3caOiGFzG841vOQj8pV1sY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fappointments.bioreference.com%2Fnystatecovidtesting&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7C2fb1cbf02b794298974308d9c701570c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759630844606290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5WRzqvnLZhn4MC%2FcXODbW3caOiGFzG841vOQj8pV1sY%3D&reserved=0


Central New York    

Moravia Fire Department   
38 Keeler Street     

Moravia, NY 13118     
 9נאכמיטאג; שבת:  4אינדערפרי ביז  10שעה׳ן פון אפעראציע: מאנטאג, מיטוואך, און פרייטאג: 

     נאכמיטאג; 3אינדערפרי ביז 
       

Finger Lakes    

SUNY Genesee Community College     
Albion Campus Center     

456 West Avenue     
Albion, NY 14411   

    אוונט; 7אינדערפרי ביז  10מאנטאג ביז שבת:  שעה׳ן פון אפעראציע:
       

Long Island    

IBEW Local 25     
370 Motor Parkway     

Hauppauge, NY 11788   
     נאכמיטאג; 6אינדערפרי ביז  8שעה׳ן פון אפעראציע: מאנטאג ביז שבת: 

       
Kennedy Memorial Park     

335 Greenwich Street     
Hempstead, NY 11550   

  5אינדערפרי ביז  9אוונט; שבת  7אינדערפרי ביז  9מאנטאג ביז פרייטאג,  שעה׳ן פון אפעראציע:
    נאכמיטאג

       

Mohawk Valley    

American Legion Post     
86 West Main Street     

Milford, NY 13807   
 8נאכמיטאג; שבת:  5אינדערפרי ביז  8מאנטאג, מיטוואך און פרייטאג:   שעה׳ן פון אפעראציע:

     מיטאג; 12אינדערפרי ביז 
       

New York City    

Adam Clayton Powell State Office Building     
163 West 125th Street     

New York, NY 10027   
    נאכמיטאג; 6אינדערפרי ביז  10מאנטאג ביז שבת:  שעה׳ן פון אפעראציע:

       
Central Family Life Center     

59 Wright Street     
Staten Island, NY 10304   

     מיטאג; 5י ביז אינדערפר 9מאנטאג ביז שבת:  שעה׳ן פון אפעראציע:



       
Concourse Village Community Center     

777 Concourse Village East     
Bronx, NY 10451     

     מיטאג; 5אינדערפרי ביז  9מאנטאג ביז שבת:  שעה׳ן פון אפעראציע:
       

Kings Plaza Mall     
5100 Kings Plaza     

Brooklyn, NY 11234   
     נאכמיטאג; 6אינדערפרי ביז  9מאנטאג ביז שבת:  שעה׳ן פון אפעראציע:

       
York College Performing Arts Center     

94-45 Guy R Brewer Boulevard     
Jamaica, NY 11451   

     אוונט; 7אינדערפרי ביז  9מאנטאג ביז שבת:  שעה׳ן פון אפעראציע:
       

North Country    

Citizens Advocates     
324 Creighton Road     

Malone, NY 12953   
    נאכמיטאג; 4אינדערפרי ביז  10דינסטאג, דאנערשטאג און שבת:  שעה׳ן פון אפעראציע:

       
Maple Ridge Center     

7421 East Road     
Lowville, NY 13367   
אינדערפרי ביז   9  נאכמיטאג; פרייטאג: 2אינדערפרי ביז  9מאנטאג און מיטוואך:  שעה׳ן פון אפעראציע:

    נאכמיטאג; 12:30
       

Southern Tier    

Watkins Glen State Park Gift Shop/The Glen Café     
1009 North Franklin Street   

Watkins Glen, NY 14891   
    נאכמיטאג; 6אינדערפרי ביז  10מאנטאג ביז שבת:  שעה׳ן פון אפעראציע:

     
     

נאך ערטער לענגאויס דעם סטעיט ווערן אויך פלאנירט און אינפארמאציע איבער די ערטער וועט באלד  
   .דאר נעבן זיי  אויסגעמאלדן ווערן. ניו יארקער קענען געפונען טעסטינג ערטע 

    
  ### 
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