
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 11.1נומער 
 

 ר  ע  ד ר א   וו  י ט  ו י  ק ע  ז ע ק 
 

 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 אנהויב 

 

ערט א פובליק  די פאראייניגטע שטאטן געזונטהייט און מענטשהייט סערוויסעס סעקרעטאר האט דערקל אזוי 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

 

ין דעם סטעיט  טראנסמיסיע אויף ראטעס וואס זענען נישט געזען געווארן א 19-ניו יארק מאכט איצט מיט קאוויד אזוי ווי, 

 ;2021זינט 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 

 

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

 טרעפן צו ראיאנישע געברויכן; 

 

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

רייטן אויף די , און צו פארמיידן דעם וויירוס פון זיך ווייטער פארשפ19-אדמיניסטרירן וואקסינאציעס און טעסטס פאר קאוויד

 ראטעס;
 

וועריענט, באקאנט אלס ָאמיקרָאן, איז אידענטיפיצירט געווארן און גערופן געווארן א   SarCoV2א נייע אזוי ווי, 

 באזארגנדע וועריענט דורך דער וועלטס געזונטהייט ארגאניזאציע און די צענטערס פאר קראנקהייט קאנטראל און פארמיידן;

 

  104ס פון די פאראייניגטע שטאטן, און איבער סטעיט 50דער וועריענט איז אידענטיפיצירט געווארן אין אלע אזוי ווי,  

 לענדער; 

 

-דער ָאמיקרָאן וועריענט האט זיך איבערצייגט צו זיין גאר שטארק אנשטעקיג און קען פאראורזאכן הויךאזוי ווי, 

 פילפאכיגע פארשפרייטונג;  

 

איצטיגע וואקסינאציעס זעען נישט אויס צו זיין די זעלבע מאס עפעקטיוו קעגן דער ָאמיקרָאן אינפעקציע, כאטש  אזוי ווי, 

 קעגן שווערע קרענק; עס בלייבט ווייטער שטערקער  

 

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

פון דער עקזעקיוטיוו געזעץ,   B-2פון ארטיקל   28מיך דורך דער קאנסטיטוציע און די געזעצן פון דער סטעיט ניו יארק און טייל 

 ; 2022, 25ביז יאנואר  11די טערמינען, באדינגונגען, און אפשטעלונגען אנטהאלטן אין עקזעקיוטיוו ארדער נומער  אצינד פארזעצן

 

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

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

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

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

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

נד אפשטעלן אדער ענדערן, פאר דער צייט אפשניט פון דעם דאטום פון דעם  דורכקומען מיט אזא דיזעסטער, טו איך אצי

 , די פאלגענדע:  2022׳סטן 25עקזעקיוטיוו ָארדער ביז נאך יאנואר 

 



  

, אויף ווי NYCRRפון דעם  10פון טיטל  58און  19פון דעם פובליק געזונטהייט געזעץ און אפטיילן  5פון ארטיקל  Vטיטל  •

(  CLIAלויבן פאר לאבאראטאריעס וואס האלטן א קלינישע לאבאראטאריע פארבעסערונג אקטן )ווייט נויטיג צו ער

, אויף  Mאון  H, J, Kאונטערטיילן  CFR 42קוואליטעט סטאנדארטן ערקלערן אין   CLIAסערטיפיקאט און קומען נאך די 

 ון מענטשן אין ניו יארק סטעיט; אין פראבקעס צוזאמגענומען פ SARS-CoV-2דורכצופירן טעסטינג אויף נאכצושפירן  

 

,  b ,5-c-5, 5  דיוויזיעס-פון דער ריעל ּפרָאּפערטי טעקס געזעץ, און אונטער c-459פון טייל   8און  a-7 , 7דיוויזיעס -אונטער •

ערפערשאפט  פון דער ריעל ּפרָאּפערטי טעקס געזעץ, אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן פאר די הערשנדע ק 467פון טייל  6און 

פון אן אפשאצונג איינהייט אויפצונעמען א רעזאלוציע צו פארארדענען פאר דעם אפשאצער צו שענקן אויסנאמען אין  

אפשאצונג רשימה צו אלע ּפרָאּפערטי אייגנטימער וועלכע האבן באקומען יענע   2022איינקלאנג מיט אזא טייל פון דער 

פטון דער נויט פאר באנייאונג אפליקאציעס פון אזעלכע פערזאנען, און ווייטער רשימה, דורכדעם א 2021אויסנאם אויף דער 

אויפ׳ן תנאי,    אפטון דער פאדערונג פאר אפשאצער צו שיקן אויף פאסט באנייאונג אפליקאציעס פאר אזעלכע פערזאנען.

אלוציע פראצעדורן לויט וועלכע  אבער, אז די הערשנדע קערפערשאפט מעג, לויט איר אויסוועהלן, אריינשטעלן אין אזא רעז

דער אפשאצער מעג פאדערן א באנייאונג אפליקאציע זאל איינגעגעבן ווערן ווען ער אדער זי האט א סיבה צו גלויבן אז אן  

אפשאצונג רשימה האט זינט דאן מעגליך   2021אייגנטימער וועלכע איז קוואליפיצירט געווען פאר דעם אויסנאם אויף דער 

אדער איר הויפט וואוינונג, צוגעלייגט נאך אן אייגנטימער צו דעם פארמגערשאפט דאקומענט, אריבערגעפירט דער  געביטן זיין

 ּפרָאּפערטי צו א נייע אייגנטימער, אדער געשטארבן;  

 

פון די פובליק באאמטע געזעץ אויף ווי ווייט נויטיג צו אויטאריזירן דעם ניו יארק סטעיט סענאט און דער אסעמבלי,   7ארטיקל  •

לויט זייער איינזעהן, נאכצוקומען און נעמען אזעלכע שריטן אויטאריזירט לויט׳ן געזעץ דורך קאנפערענץ קָאל אדער ענליכע  

פון די   417פון קאפיטל  Eנדערן אופן זיך פירן אין איינקלאנג מיט די פראוויזיעס פון טייל  סערוויס און אויף סיי וועלכע א

 , און אפלויפן אין דער צייט וואס עס לויפט אפ יענע קאפיטל. 2021געזעצן פון 

 

 

 

 

 

 

 
 

ג ע ג ע ב ן   אונטער מיין האנט און דער פארהאלטענער זיגל פון  

עם זעקס  דעם סטעיט אין דער שטאט אלבאני ד 

און צוואנציגסטן טאג אין דעצעמבער אין דעם  

 יאר צוויי טויזנט איין און צוואנציג. 

 

 

  דורך דער גאווערנער

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער


