אויף תיכף ארויסצוגעבן12/31/2021 :

גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט אז פרילינג סעמעסטער אנווייזונגען זענען ארויסגעגעבן געווארן פאר
 SUNYאון  CUNYקאמפוסן זיך צו קענען זיכערערהייט צוריק אויפעפענען
פארלאנגט קאָ וויד 19-וואקסין ּבוסטער און געפאדערטע פאראויס-טעסטינג פאר אלע סטודענטן
וועלכע פלאנירן צו רעגלמעסיג קומען אויפ׳ן קאמפוס
אנגייענדע טעסטינג פלענער פארלאנגט פאר אלע קאמפוסן
וואקסינאציעס פאר אלע איינגעשטעלטע
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז עס איז ארויסגעגעבן געווארן פרילינג סעמעסטער
ווידער-עפענונג אנווייזונגען פאר  SUNYאון  CUNYקאמפוסן וואס רעכנט אריין דער פארזעצונג פון
סטודענט וואקסין מאנדאט ווי אויך פארלאנגנדיג פון אלע סטודענטן וואס קומען רעגלמעסיג אויף דעם
קאמפוס צו באקומען די קאָ ווידּ 19-בּוסטער פאר דער פרילינג סעמעסטער .נאך פאדערונגען פאר
סטודענטן רעכענען אויך געפאדערטע טעסטינג פאראויס פון זייער סעמעסטער אומקער ,וואס וועט זיין
גילטיג פאר אלע סטודענטן וועלכע האבן אין פלאן צו רעגלמעסיג קומען אויפ׳ן קאמפוס .יעדער קאמפוס
וועט אנטוויקלען און קאמוניקירן אן אנגייענדע טעסטינג פלאן אויף נאכצושפירן פאזיטיווע פעלער
דורכאויס דעם סעמעסטער .קאמפוסן וועלן פארזעצן ווייטער צו אינפארסירן אוניווערסאלע אינעווייניגע
מאסקירונג אפגעזעהן פון וואקסינאציע סטאטוס און סאציאלע אפזונדערונג פאר יעדער וואס איז
אומוואקסינירט אויפ׳ן קאמפוס — אזוי ווי ניו יארק סטעיט זעצט פאר ווייטער צו העלפן קאמיוניטיס זיך
אפרופן צו די שטייגנדע פעלער פון קאוויד.
״מיר דארפן פארזיכערן אז סטודענטן אין ניו יארק קענען פערזענליך פארבלייבן אין סקול אויף צו
שטודירן דורכאויס דעם פרילינג סעמעסטער,״ האט גאווערנער האקול געזאגט .״פאר סטודענטן קומט
זיך א זיכערע און הויכע-קוואליטעט פערזענליכע קאלעדזש ערפארונג ,און מיט די נייע מאסנאמען ,וועלן
סטודענטן קענען בלייבן אויפ׳ן קאמפוס און אין זייערע קלאסן SUNY .און  CUNYהאבן שוין געטון
אויסערגעווענטליכע ארבעט אויף צו באקעמפן דעם פאנדעמיק ,מיט קאָ וויד 19-ראטעס פיל נידעריגער ווי
אין דער אלגעמיינער באפעלקערונג ,און עס איז העכסט צייט צו נעמען די נעקסט שריטן אויף יעדן צו
האלטן זיכער.״
סטודענטן וועלכע קומען רעגלמעסיג אויפ׳ן קאמפוס און וועלכע זענען בארעכטיגט צו באקומען א קאָ וויד-
 19וואקסין ּבוסטער ווערן איצט פארלאנגט עס צו באקומען פאר׳ן פרילינג  2022סעמעסטער .קאמפוסן
מוזן אנטוויקלען א פלאן און פארלאנגטע צייט אפשניט פאר סטודענטן צו געבן א באווייז פון ּבוסטער
וואקסינאציע.

 SUNYאון  CUNYקאמפוסן מוזן אויך איינפירן ,אדער פארזעצן ווייטער אויב זיי האבן שוין פון פריער
איינגעפירט ,אן אנגייענדן טעסטינג פראגראם דורכאויס דעם סעמעסטער .קאמפוסן וועלן אנטוויקלען א
ראנדאמאלער מוסטער מעטאדאלגיע ,וואס ווערט ווערן קאמוניקירט פאר סטודענטן .קאמפוסן קענען
אויך איינפירן אן אויסנאם פראצעס פאר די וועלכע האבן באקומען א ּבּוסטער .אלע איינגעשטעלטע וועלן
זיין פארלאנגט צו זיין וואקסינירט פאר קאָ וויד.19-
 SUNYוועט פארזעצן ווייטער צו באריכטן עכט-צייטיגע רעזולטאטן ביי דעם קאָ וויד 19-פאל נאכשפירער
צו געפונען דא .זינט אנהויב דעם הערבסט  2020סעמעסטער ,ווען סטודענטן האבן אנגעהויבן זיך
אומקערן פערזענליך צו די קלאסן ,האט  SUNYאדמיניסטרירט באלד דריי מיליאן טעסטס אויפ׳ן
קאמפוס מיט א דורכשניטליכע פאזיטיווקייט ראטע פון ארום  0.45פראצענט ,פיל נידעריגער ווי דער
ראטע פון איבער׳ן גאנצן סטעיט און די ארומיגע קאמיוניטיס.
 CUNYוועט פארזעצן ווייטער צו באריכטן וועכנטליכע רעזולטאטן אויף קאָ וויד 19-זיכערהייט
נאכשפירער צו געפונען דא .זינט אוגוסט  ,25האט  CUNYאדמיניסטרירט באלד  95,000טעסטס צו
אומוואקסינירטע פערזאנען מיט א דורכשניטליכע פארזאמלטע פאזיטיווקייט ראטע פון  0.50פראצענט.
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