
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/3/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

קאמפוסעס ארום   SUNYגאווערנער האקול אנאנסירט נייע טעסטינג פלעצער זיך צו עפענען אויף 
  ניו יארק סטעיט

  
פלעצער וועלן זיך עפענען אין די קומענדיגע וואך מיט מער פלעצער זיך עפענענדיג אין די  10

  צוקונפט
  

  סטאדיום Carrier Domeסירעקיּוס אוניווערסיטעט וועט עפענען פלאץ ביי די  
  

און סירעקיוס אוניווערסיטעט דורך   SUNYגאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א שותפות מיט 
(  SUNYנייע טעסטינג פלעצער וועלן זיך עפענען אויף סטעיט אוניווערסיטעטן פון ניו יארק ) 10וועלכע 

. מער קאמפוס  3קאמפוסעס ארום די סטעיט און ביי סירעקיוס אוניווערסיטעט די וואך פון יאנואר 
  טעסטינג פלעצער וועלן זיך עפענען אין די קומענדיגע וואכן אזוי ווי דער פראיעקט פארברייטערט זיך.

  
האט גאווערנער "מיר ווערן שעפעריש מיט אונזער צוגאנג צו מאכן טעסטינג גרינגער פאר ניו יארקער", 

קאמפוסעס און סירעקיוס    SUNYביי   "מיט טעסטינג יעצט זייענדיג דא צו באקומען האקול געזאגט.
אוניווערסיטעט, טוהען מיר פארברייטערן צוטריט ארום די סטעיט צו זיכער מאכן אז מיר באגרעניצן די 

. טעסט זיך, טוט אן א מאסקע און באקומט אייער וואקסין, צווייטע דאזע און  19-פארשפרייטונג פון קאוויד
קאמיוניטי זיכער אזוי ווי מיר שוויצן דורך דעם ווינטער   בּוסטער צו האלטן זיך אליין און אייער 

  אויפשטייג."
  

טעסטינג פלעצער וועט סירעקיוס אוניווערסיטעט אויך עפענען א טעסטינג פלאץ  SUNYאין צוגאב צו די 
 10, און עס וועט זיין אפן פון 4די פלאץ וועט זיך עפענען מארגן, יאנואר סטאדיום.  Carrier Domeביי די 

טעסטס דורכגעפירט ווערן פער טאג, און די  4,000נאכמיטאג. ביי די פלאץ וועלן  3אינדערפרי ביז 
  ( וועט ארויסהעלפן מיט איינגעשטעלטע.National Guardנעשיאנאל גַארד )

  
ווען די פלעצער זענען אפן וועלן אנאנסירט ווערן אזוי ווי דער פראגראם פונקטליכע לאקאציעס און שעה'ן 

 טעסטינג פלעצער וועלכע וועלן זיך עפענען שפעטער דעם וואך רעכענען אריין:   SUNYאנטוויקלט זיך. 
  

  קאמיוניטי טעסטינג פלאץ בינגהעמטאן אוניווערסיטעט  •

• SUNY קאמיוניטי טעסטינג פלאץ ּפלאטסבּורג  

• SUNY  קאמיוניטי טעסטינג פלאץ ָארטלאנדק  

  קאמיוניטי טעסטינג פלאץ באפעלאו אוניווערסיטעט  •

  קאמיוניטי טעסטינג פלאץ באפעלאו סטעיט קאלעדזש •

• SUNY קאמיוניטי טעסטינג פלאץ אסוועגא  

• SUNY קאמיוניטי טעסטינג פלאץ ָאוניָאנטא  

• SUNY קאמיוניטי טעסטינג פלאץ אלבאני  

• SUNY  קאמיוניטי טעסטינג פלאץ סטָאוני ברּוק  



• SUNY קאמיוניטי טעסטינג פלאץ ּפוירטשעיס  

  
  SUNY"איך וויל באדאנקען אונזערע  עקטינג העלט קאמישאנער דר. מערי ט. באסעט האט געזאגט,

שותפים פארן צושטעלן די פלאץ פאר די צוגעקומענע טעסטינג לאקאציעס איבער ניו יארק סטעיט. וויסן  
סטאטוס דורכן זיך טעסטן און אונטערנעמען די נויטיגע מאסנאמען ווען איר זענט   19-אייער קאוויד

יטיס פונקציאנירנדיג  אנגעשטעקט זענען וויכטיג צו האלטן אונזערע קינדער אין סקול און אונזערע קאמיונ
 אזוי ווי מיר שוויצן דורך דעם ווינטער אויפשטייג."  

  

"איך בין שטאלץ אז סירעקיוס  סירעקיוס אוניווערסיטעט טשענסעלאר קענט סיווערעד האט געזאגט, 
אוניווערסיטעט האט די מעגליכקייט צו שטיצן און ארבעטן בשותפות מיט אונזער סטעיט און קאמיוניטי 

דורכן עפענען אונזערע טירן און מיטטיילן אונזערע טעסטינג מעגליכקייטן. איך וויל אנערקענען און 
ונטהייט מאנשאפט און אלע מענטשן וועלכע האבן  אויסדרוקן מיין דאנקבארקייט צו אונזער פובליק געז 

בייגעשטייערט צו בויען אונזער טעסטינג אינפראסטראקטור. אין זכות פון זייער ארבעט איז סירעקיוס  
  אוניווערסיטעט נאכמאל אין די פאזיציע צו אויפשטיין און שטיצן אונזער ברייטערע קאמיוניטי."
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