
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/31/2021אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 
 

העלט דעפארטמענט און ניו יארק נעשענעל   NYSגאווערנער האקול אנאנסירט צוזאמענארבעט 
 גארד אונטערצוהייבן שטיצע פעאיגקייטן פאר העלטקעיר אנטשטאלטן וועלכע נויטיגן זיך אין שטאב 

  
NYS DOH  וועלן אנהויבן טרענירן ניו יארק נעשענעל גארד סאלדאטן צו ווערן סערטיפיידEMT  ׳ס 

  
סערטיפיקעישען וועט רעזולטירן אין נעשענעל גארד מיטגלידער ווערן עוועילעבל פאר קלינישע  

 ארויסשטעלונג וואו עס געפונט זיך א נויט  
    

זאמענארבעטשאפט צווישן דער ניו יארק סטעיט  גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן א נייע צו
העלט דעפארטמענט און דער ניו יארק נעשענעל גארד וואס וועט טרענירן סאלדאטן צו ווערן סערטיפייד 

EMT  ׳ס, וואס וועט רעזולטירן אין נאך נעשענעל גארד דינסט מיטגלידער בארעכטיגט פאר קלינישע
אס נויטיגן זיך אין שטאב מיטגלידער צוליב דעם ווינטער  ארויסשטעלונג ביי העלטקעיר אנטשטאלטן וו

 .  19-קָאווידאנפלייץ פון 
  

נעשענעל  60פון  ארויסשטעלונג  1דעצ. דער צוזאמענארבעטשאפט בויט אויף גאווערנער קעטי האקול׳ס  
    טערמיניגע אנטשטאלטן לאקאציעס לענגאויס ניו יארק. -גארד מעדיצינישע טיעמס צו פארשידענע לאנג 

    

מיטל וואס מיר האבן אויף -״אזוי ווי מיר באקעמפען דעם אנפלייץ, שטעלן מיר ארויס יעדעס הילפס
פארשנעלערטע טרענירונג  נאכצוקומען די געברויכן פון אונזער העלטקעיר סיסטעם, און די 

צוזאמענארבעטשאפט וועט העלפן פארזיכערן אז אונזער מערסט באדערפטיגע פאציענטן באקומען די 
״דער העלט דעפארטמענט און   האט גאווערנער האקול געזאגט.אויפפאסונג אין וואס זיי נויטיגן זיך,״ 

,  1באקעמפען דער פאנדעמיע זינט טאג זייט צו -ביי -אונזער ניו יארק נעשענעל גארד ארבעטן שוין זייט
און איך שטאלציר מיך צו זען דער אינאווירנדער פלאן צווישן די צוויי אגענטורן קומט צו דער ווירקליכקייט. 

ווען עס קומען אן שווערע צייטן, קומען ניו יארקער זיך צוזאם אויפצוקומען מיט המצאות און צו געפונען  
 לייזונגען.״ 

  
 NYSאון  DOHהעכערן די צאל נעשענעל גארד פערסאנאל מיט מעדיצינישע טרענירונג,  אויף כדי צו

  EMTפלאט אנגעלעגנהייטן שטעלן צוזאם צוויי פילאט קלאסן פון -דיוויזיע פון מיליטערישע און ים
ן דאס וועט רעזולטיר .5( אנגעהויבן יאנואר  40סערוויס מיטגלידער )צוויי קלאסן פון  80טרענירונג פאר 

אין די סערוויס מיטגלידער׳ס פעאיגקייט פאר קלינישע ארויסשטעלונג אין פעברואר נאך די געפאדערטע  
 שעה׳ן פון טרענירונג.   180

  
DOH- געפירטע קלאסן וועלן אויסלערנען ביי פארט האמילטאן ַארמד פָארסעס רעזערוו צענטער ביי דעם
U.S עיל ַארמד פָארסעס רעזערוו צענטער אין לאנג  . ארמיי באזע שאין ברוקלין און דער פארמינגד

אפרוף מיסיע פארארדנונגען, און נאך    קָאוויד 32די סטודענטן וועלן זיין אויף פעדעראלע טיטל  איילענד.
 סאלדאטן וועלן אידענטיפיצירט ווערן פאר טרענירונג אויב וועט ווייטער אנהאלטן דער נויט.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-updates-new-yorkers-states-progress-combating-covid-19-94&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7e274500d9eb4394f92108d9ccbec142%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765941926344115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XKn750HyEKjaM0iGZdKgaTA%2B9CNJ5DPtgeGjt7mJY6w%3D&reserved=0


״אונזער ניו יארק נעשענעל גארד סאלדאטן אן  האט געזאגט,  מעידזשאר גענעראל רעימאנד שיעלדס
לייט נעמען שוין אן רעגלמעסיגע מיסיעס אויף א כסדר׳דיגן באזיס זינט דער אנהויב פון דעם  -פליגער

פאנדעמיק, פון ליפערן מאלצייטן ביז אנפירן טעסט ערטער און העלפן אדמיניסטרירן איבער פיר מיליאן 
וואקסינאציעס. די סערוויס מיטגלידער וועלכע האבן וואלונטירט פאר די טרענירונג און דער מיסיע קוקן 

   בירגער.״-ארויס נאכאמאל צו העלפן זייערע מיט
  

״שטיצן אונזער  אמטירנדע סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט, 
באשיצן דער געזונט פון ניו יארקער ואן פון אונזערע העלדישע  וויכטיג צו -העלטקעיר סיסטעם איז קריטיש

העלטקעיר ארבעטער. דער נעשענעל גארד איז געווען א צוזאמענארבעטער פאר׳ן סטעיט דורכאויס דער  
פאנדעמיע, און מיר קוקן ארויס אנצוהויבן דעם אינאווירנדן פראגראם אין צוזאמענארבעט מיט זיי. די  

ערמעגליכן צו האבן מער קלינישע שטאב מיטגלידער גרייט אויף ארויסצושטעלן ווען   טרענירונג וועט אונז 
 אימער און וואו אימער עס זאל זיך נויטיגן דאס מערסטע.״  
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