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 צו דערקלערן א דיזעסטער עמערדזשענסי אין דער סטעיט ניו יארק

 

 

אלוועלטליכע פאנדעמיע איז דערקלערט געווארן א ז פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי פון  19-די קאוויד אזוי ווי,

 ; 2020אינטערנאציאנאלע זארג דורך די וועלטס געזונטהייט ארגאניזאציע אין אנהייב 

 

ערט א פובליק די פאראייניגטע שטאטן געזונטהייט און מענטשהייט סערוויסעס סעקרעטאר האט דערקלאזוי ווי, 

געזונטהייט עמערדזשענסי פאר די גאנצע פאראייניגטע שטאטן צו העלפן דעם לאנד׳ס העלטקעיר קאמיוניטי אין זיך אפרופן צו  

 ;  2020׳סטן 31אום יאנואר  19-קאוויד

 

אין דעם טראנסמיסיע לויט ראטעס וואס זענען נישט געזעהן געווארן  19-ניו יארק מאכט איצט מיט קאווידאזוי ווי, 

 ;2020סטעיט זינט אפריל 

  

שפיטאל איינטריטן האלט אין איין שטייגן דורכאויס דעם פארלאפענעם חודש אויף  19-די ראטע פון נייע קאוויד אזוי ווי,

 נייע איינטריטן א טאג; 300ביז איבער 

 

קאפאציטעט איבער׳ן סטעיט קען  דער סטעיט מוז נאכיאגן א קאארדינירטע צוגאנג צו פארזיכערן אז שפיטאל אזוי ווי, 

 טרעפן צו ראיאנישע געברויכן;

 

די סטעיט רעגירונג מוז שטיצן די מוניציפאליטעטן און קאונטיס אין זייער ארבעט צו פארמיטלען און אזוי ווי, 

שפרייטן ביי די  , און צו פארמיידן דעם וויירוס פון זיך ווייטער פאר19-אדמיניסטרירן וואקסינאציעס און טעסטס פאר קאוויד

 ראטעס;

 

טו איך, קעטי האקול, גאווערנער פון דער סטעיט ניו יארק, דורך דער אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין  אצינד, דעריבער,

פון דער עקזעקיוטיוו   B-2פון ארטיקל  28מיר דורך דער קאנסטיטוציע און די געזעצן פון דער סטעיט ניו יארק, געפונען, לויט טייל  

טעיט ניו יארק, אנטקעגן וועלכס די אפעקטירט ארטיגע רעגירונגען קענען זיך  געזעץ, אז א דיזעסטער האט געטראפן אין דעם ס

נישט אפרופן גענוג לויט ווי עס איז צוגעפאסט, און איך טו אצינד דערקלערן א סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסי פאר׳ן גאנצן 

 ; און 2022׳טן 15סטעיט ניו יארק ביז יאנואר 

 

פון די ניו יארק סטעיט קָאודס, כללים און  360רידנשטעלן די פאדערונגען פון טייל טוט דער דעקלעראציע פאין צוגאב, 

אבער  — פארארדענונגען צו ערלויבן פאר די סטעיט צו ניצן די סּורדזש ענד פלעקס סיסטעם, וואס קען מעגליך אריינרעכענען 

 אפשטופן נישט נויטיגע אויסגעוועהלטע פראצעדורן.  —נישט אויסשליסליך 

 

פון דעם עקזעקיוטיוו געזעץ, טו איך פארארדענען דאס איינפירן פון דעם סטעיט  B-2פון ארטיקל  29לויט טייל ווייטער, 

אויספירליכע עמערדזשענסי פארוואלטונג פלאן און אויטאריזיר פאר אלע נויטיגע סטעיט אגענטורן, צו נעמען פאסיגע שריטן 

ונגען און יחידים אין איינצוימען, זיך צוגרייטן, אפרופן, און זיך ערהוילן פון דעם ארויסצוהעלפן אפעקטירטע ארטיגע רעגיר

דיזעסטער עמערדזשענסי, צו באשיצן סטעיט און ארטיגע אייגנטומס, און צוצושטעלן אנדערע הילף לויט ווי עס נויטיגט זיך  

 אפצוהיטן פובליק געזונטהייט, וואוילזיין און זיכערהייט.

 

פון דער עקזעקיוטיוו   B-2פון ארטיקל  a-29ורך דער אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיר דורך טייל ד אין צוגאב,

געזעץ צייטווייליג אפצושטעלן אדער ענדערן סיי וועלכע שטאטוט, ארטיגע געזעץ, פארארדענונג, סדר, אדער רעגולאציע, אדער 

א סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסי, אויב דאס אויספאלגן פון אזא שטאטוט, טיילן דערפון, פון סיי וועלכע אגענטור אין לויף פון 

ארטיגע געזעץ, פארארדענונג, סדר, אדער רעגולאציע וועט אפשטעלן, אפהאלטן, אדער שטערן די שריטן וועלכע זענען נייטיג אויף  

צו העלפן אויף בייצושטיין און זיך דורכקומען  זיך דורכצוקומען מיט דער דיזעסטער עמערדזשענסי אדער, אויב עס זאל נייטיג זיין, 

מיט אזא דיזעסטער, טו איך אצינד אפשטעלן אדער ענדערן, פאר דער צייט אפשניט פון דעם דאטום פון דעם עקזעקיוטיוו 

 , די פאלגענדע: 2021׳סטן 26פארארדנונג ביז נאך דעצעמבער 

 



  

נויטיג אויף צוצולייגן נאך ארבעט, ערטער, פינאנצירונג, און צייט פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ, אויף ווי ווייט  112טייל  •

צו סטעיט קאנטראקטן אדער אויסצוטיילן עמערדזשענסי קאנטראקטן, אריינגערעכנט אבער נישט אויסשליסליך  

פון דער פובליק  3קאנטראקטן אדער ליעסעס פאר זיך אריבערציען און שטיצע פאר סטעיט אפעראציעס אונטער טייל 

פון דער פובליק געביידעס געזעץ; אדער קאנטראקטן פרא  9געביידעס געזעץ; אדער קאנטראקטן אונטער טייל 

פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ; אדער קאנטראקטן פאר קויפן  a-136פראפעסיאנעלע סערוויסעס אונטער טייל 

 1122סקעדזשיולס, פעדעראלע  GSAקָאמָאדיטיס, סערוויסעס, און טעכנאלאגיע דורך סיי וועלכע פעדעראלע 

יוריסדיקציאנעלע, אדער קאאפעראטיווע קאנטראקט -פראגראמען, אדער אנדערע סטעיט, ראיאנישע, ארטיגע, מולטי

 מיטלען;

 

פון דער עקאנאמישע אנטוויקלונג געזעץ, אויף אזוי ווייט צו   C-4פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ און ארטיקל  163טייל  •

אס איינקויפן נויטיגע קָאמָאדיטיס, סערוויסעס, טעכנאלאגיע, און מאטעריאלן אן נאכפאלגן די געווענטליכע ערמעגליכן ד

 מודעה און אפירשטעל פראצעסן; 

 

פון דעם סטעיט פינאנץ געזעץ, לויט ווי ווייט עס נויטיגט זיך אויף צו קויפן עסנווארג, סופלייס, סערוויסעס,   G-97 טייל  •

ען אדער באזארגן אדער צושטעלן פארשידענע צענטראליזירטע סערוויסעס ארויסצוהעלפן אפעקטירטע און אויסריכטונג

סטעיטישע ענטיטעטן אין זיך אפרופן צו און ערהוילן פון דער דיזעסטער  -ארטיגע רעגירונגען, יחידים, און אנדערע נישט

 עמערדזשענסי; 

 

 

 
 

טענער זיגל פון ג ע ג ע ב ן   אונטער מיין האנט און דער פארהאל

דעם סטעיט אין דער שטאט אלבאני דעם זעקס 

און צוואנציגסטן טאג אין נאוועמבער אין דעם 

 יאר צוויי טויזנט איין און צוואנציג.

 

 

  דורך דער גאווערנער 

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער


