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  אין אייגנטימער היים באדערפטיגע שטיצן צו ָארדער עקזעקיוטיוו אונטער שרייבט  האקול גאווערנער
   אנפלייץ ווינטער פון משך

  
- אין פאר אריינצוקומען פאדערונג דער סוספענדירן צו  אינסטאנצן רעגירונג ארטיגע פאר ערלויבט

  און  סיניָארס אינקָאם-לָאו פאר אויסנאמען טעקס  ּפרָאּפערטי פארלענגערן צו אויף באנייאונג פערסאן
    דיסַאּביליטיס מיט פערזאנען

  
  19-סטעיט איינריכטונגען פאר קָאוויד -יצן אויסער׳ן עקזעקיוטיוו ָארדער ערלויבט אויך פאר לעּבס צו נ

 טעסטינג פון ניו יארק פראבקעס פאר העכערן טעסטינג קאפאציטעט און רעדוצירן פארזוימונגען  
  

 אפענע לויט׳ן רעמָאוט דורך צונויפצוקומען  זיך איינזען זייער  לויט לעגיסלאטור פאר ערלויבניש גיבט
   ׳טן15 יאנואר אום פא לויפט וואס געזעץ, זיצונגען

  
רוואונדליכע  צו העלפן שטיצן פא  ָארדער  עקזעקיוטיווגאווערנער האקול האט היינט אונטערגעשריבן אן 

פעלער. דער עקזעקיוטיוו באפעל גיבט   19-היים אייגנטימער אין דער איצטיגער אנפלייץ פון קָאוויד 
פערסאן  -ערלויבעניש פאר ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן צו סוספענדירן דער פאדערונג פון באנייען אין

קונפט עלטערע מענטשן און  איינ-אויף צו פארלענגערן ּפרָאּפערטי טעקס אויסנאמען פאר נידעריגע 
    פערזאנען מיט אומפעאיגקייטן.

  
״אין דער צייט וואס מיר באקעמפן דעם ווינטער אנפלייץ, ניצן מיר יעדן מיטל ביי דער האנט צו באשיצן די  

איינקונפט  -״די טויזנטע נידעריגע  האט גאווערנער האקול געזאגט. מערסט באדערפטיגע שכנים,״
זעלכע מיט אומפעאיגקייטן וועלכע פארלאזן זיך אויף ּפרָאּפערטי שטייער  עלטערע מענטשן און א

אויסנאמען זאלן זיך נישט דארפן איינגעשטעלן די געזונט און זיכערהייט און צו קענען בלייבן אינדערהיים.  
מיט דעם פארארדנונג גיב איך ערלויבעניש פאר ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן צו נעמען פארשטענדיגע  

, געבן שטייער פארלייכטערונג פאר די וועלכע נייטיגן  19-יטן צו באשיצן עלטערע מענטשן פון קָאווידשר 
זיך דערין דאס מערסטע, און אפהאלטן פארוואונדליכע ניו יארקער פון פארלירן זייערע היימען דעם 

 ווינטער.״  
  

שטיצן פובליק געזונטהייט אזוי ווי   דער גאווערנער׳ס עקזעקיוטיוו ָארדער אנטהאלט נאך צוויי אקציעס צו
ניו יארק סטעיט באקעמפט דעם ָאמיקרָאן וועריענט און א כוואליע פון קעיסעס. בשעת דער געשטיגענער  

פארלאנג פאר טעסטינג, וועט גאווערנער האקול׳ס פארארדנונג ערלויבן פאר סערטיפייד קלינישע 
טעסטינג צו לינדערן   19-נגען פאר ניו יארקערס קָאווידסטעיט איינריכטו-לאבאראטאריעס צו ניצן אויסער׳ן

 טעסטינג קאפאציטעט פראבלעמען.  

  
אין צוגאב שענקט דער ָארדער פאר דעם ניו יארק סטעיט סענאט און פאר דער אסעמבלי ביז יאנואר  

אין איינקלאנג מיט   רעמָאוט, דורך  טרעפן צו איינזען,  אייגן זייער  לויט׳ן אויף, ערלויבעניש׳טער די  15
לעגיסלאציע דורכגעפירט אין סעפטעמבער וואס איז איצט אנווענדליך צו אנדערע פובליק  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-111-declaring-disaster-emergency-state-new-york&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C373250baa05a4bfef68408d9c8ce3453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761610239740232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=053QIqbi7ylXdIDayAcYY6ZVWvWnhfNwoWymTQvVzJg%3D&reserved=0


קערפערשאפטן. דער געזעץ ערלויבט פאר פובליק קערפערשאפטן זיך צו טרעפן אויף רעמָאוט אבער  
   פאדערט אז די אינהאלט פון די זיצונגען ווערן פארעפנטליכט.

  
 באנייען אויטאמאטיש אינסטאנצן רעגירונג ארטיגע  קענען  ָארדער  עקזעקיוטיוו רנער׳סגאווע  דער  אונטער 
 2021 אין בענעפיט  דעם באקומען האבן וועלכע  אייגנטימער  ּפרָאּפערטי אלע  פאר  בענעפיטן 2022

  הויפט  זייער  געביטן האט  עמיצער   אז גלויבן צו סיבה א האט  אינסטאנץ ארטיגער  דער   אויב אויסער 
  דער  טראנספער  דאקומענט, פארמאגערשאפט  דעם  אויף אייגנטימער  אן נאך  צוגעלייגט  אדרעס,

  געשטארבן. איז אדער  אייגנטימער, נייע  א צו ּפרָאּפערטי
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