אויף תיכף ארויסצוגעבן12/31/2021 :

גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט  6נייע סטעיט טעסטינג ערטער לענגאויס ניו יארק בשעת דער
לעצטערער אנפלייץ אין קאָ וויד 19-פעלער
ערטער עפענען זיך אום דינסטאג יאנואר  - 4אּפוינטמענטס קען מען מאכן דא
בויט אויף גאווערנער׳ס מעלדונג פון מיטוואך איבער  13נייע קאָ וויד 19-טעסט ערטער געעפנט
לענגאויס דעם סטעיט דא
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן  6נייע סטעיט טעסטינג ערטער צו אדרעסירן דעם
לעצטנסדיגן אנפלייץ אין קאָ וויד 19-פעלער .די ערטער זענען געצילט אויף צו באזארגן נאך טעסטינג
אפציעס אין ערטער פון הויכע נויט לענגאויס דעם קאפיטאל ,צענטראל ניו יארק ,פינגער לעיקס ,הודסאן
וואלי און מערב ניו יארק ראיאנען.
״מיר ווילן אנהויבן דעם נייעם יאר מיט א פעסטקייט און ניצן יעדעס מיטל וואס מיר האבן צו דער האנט,״
האט גאווערנער האקול געזאגט .״דורך מאביליזירן טעסטינג ערטער לענגאויס דעם סטעיט ,וועלן מיר
זיכער מאכן אז טעסטינג איז גרינגער און מער צוגענגליך פאר ניו יארקער .מיר וועלן פארזעצן ווייטער צו
פארברייטערן טעסטינג צוגענגליכקייט אין יעדן ווינקל פון דעם סטעיט ,און כסדר אפשאצן וואו מער
קאפאציטעט און נאך טעסטינג ערטער וועלן באלד זיין נויטיג.״ איך מוטיג יעדער ניו יארקער אויסצוניצן
דער געלעגנהייט פון אן ארט נעבן זיי.״
ערטער ווערן איצט מאביליזירט מיט אלע לאקאציעס באשטימט זיך צו עפענען אום יאנואר .2022 ,4
תיכף ביים אנהויבן וועלן אלע ערטער אנבאטן ראּפיד אנטידזשען טעסטס .ניו יארקער ווערן שטארק
געמוטיגט צו מאכן אּפוינטמענטס דא .טעסט רעזולטאטן ווערן געשיקט נאכ׳ן אפוינטמענט דורך אימעיל
אדער טעקסט מעסעדזש .אריינגייער אפוינטמענטס וועלן אויך זיין צו באקומען.
אמטירנדע סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר .מערי טי .באסעט האט געזאגט ,״אונטער גאווערנער
האקול׳ס פירערשאפט ,זעצן מיר פאר ווייטער די וויכטיגע ארבעט פון פארברייטערן צוטריט צו גיכע,
צוגענגליכע טעסטינג איבער׳ן גאנצן סטעיט .אין צוזאמענארבעט מיט ׳וועל-העלט׳ וועלן די זעקס נייע
ערטער ברענגען נאך מער רעּפיד טעסטס צו ניו יארקער .רעּפיד טעסטינג בלייבט ווייטער א קריטיש-
וויכטיגע מיטל אין אונזער געצייג-קעסטל ,אזוי ווי מיר באקעמפן דעם ווינטער אנפלייץ און ארבעטן אויף
צו האלטן אונזערע קאמיוניטיס זיכער פון דער פארשפרייטונג — און איך מוטיג ניו יארק אויסצוניצן די
נייע ערטער.״
סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט-קאזינס האט געזאגט ,״איך וויל דאנקען דעם גאווערנער
פאר איר אנטשלאסנקייט צו פארברייטערן קאָ וויד טעסטינג ערטער אריינגערעכנט דער יעניגער ביי
גרעיס בעפטיסט קירכע אין מאונט ווערנאן .צוגעבן נאך ערטער דא אין וועסטשעסטער און לענגאויס ניו
יארק איז א הויפט פריאריטעט פאר דעם סענאט .איך ווייס אז די לעצטע פאר וואכן האבן זיך געשפירט

ווי א טריט אויף צוריק אויף די אלע פארשריטן וואס מיר האבן געמאכט .מיר האבן געהאפט צו זיין
אינגאנצן אויפגעעפנט פאר די האָ לידעיס ,אבער קאָ וויד האט פאר אונז געהאט אנדערע פלענער .אבער
עס טוט זיך נישט איצט איבער׳חזר׳ען וואס מיר האבן געהאט אין מערץ  .2020מיר האבן איצט אן
ארסענאל פון געצייג צו באקעמפן דעם וויירוס און באגרעניצן די מענטשליכע און עקאנאמישע קאסטן פון
דער פאנדעמיע .מיר דארפן אז יעדער זאל זיך וואקסינירן ,זיך ּבוסט׳ען ,טראגן מאסקעס און זיך לאזן
טעסט׳ען אזוי ווי מיר ציען זיך אדורך דער לעצטער פאזע פון דעם קריזיס.״
׳וועל-העלט׳  CEOאון מעדיצינישע דירעקטאר דר .אבדול-אהאד הייאי MD ,איינע פון די גרונדער
שותפים פון ׳וועל-העלט׳ האט געזאגט ,״עס איז אונזער אויפגאבע צו העלפן ווי מער מענטשן צו קענען
געפונען גרינגע ,צוגענגליכע קאָ וויד 19-טעסטינג ערטער און ליפערן גיכע ,אקוראטע רעזולטאטן .אזוי ווי
דער קאָ וויד 19-פאנדעמיע גייט ווייטער אן ,שטאלצירן מיר זיך צו ארבעטן אינאיינעם מיט ניו יארק סטעיט
און דער העלט דעפארטמענט אויף דער צוזאמענארבעט צו ברענגען זעקס נייע טעסטינג ערטער צו ניו
יארקער קאמיוניטיס אין פארשידענע ערליי לאקאציעס לענגאויס דעם סטעיט ,אזוי ווי מיר האבן שוין
ערפאלגרייך געטון מיט אזוי פיל אנדערע סטעיטס .מיר דאנקען גאווערנער האקול פאר איר פירערשאפט
אין פארזיכערן אז ניו יארקער האבן נאך מער צוטריט צו טעסטינג — העלפן קאמיוניטיס זיך האלטן
זיכער און בלייבן אפן.״
ביטע באמערקט אז אום יאנואר  ,2022 ,4וועלן שעה׳ן פון אפעראציע זיין  12נאכמיטאג ביז  6נאכמיטאג
פאר אלע ערטער אויסער דער קאפיטאל ראיאן ארט ,וואס וועט זיין אפן ביז  7אוונט .נאך יאנואר  ,4וועלן
ערטער זיין אפן אין געווענטליכע שעה׳ן .א ליסטע פון די נייע טעסטינג ערטער לויט׳ן ראיאן און שעה׳ן פון
אפעראציע איז צו באקומען אונטן:
קאפיטאל ראיאן
( Crossgates Mallפלאץ פון געוועזענער ׳רּוּבי טּוזדעי׳)
1 Crossgates Mall Road
Albany, NY 12203
שעה׳ן פון אפעראציע :מאנטאג ביז שבת 9 :אינדערפרי ביז  7אוונט
צענטראל ניו יארק
CNY Regional Market F Shed
2100 Park Street
Syracuse, NY 13208
שעה׳ן פון אפעראציע :מאנטאג ביז שבת 8 :אינדערפרי ביז  6אוונט;
פינגער לעיקס
YMCA Carlson MetroCenter
444 E Main Street
Rochester, NY 14604
שעה׳ן פון אפעראציע :מאנטאג ביז שבת 8 :אינדערפרי ביז  6אוונט;
הודסאן וואלי
Grace Baptist Church
52 S 6th Avenue
Mount Vernon, NY 10550
שעה׳ן פון אפעראציע :מאנטאג ביז שבת 9 :אינדערפרי ביז  6נאכמיטאג;

Patriot Hills Golf Club
19 Club House Lane
Stony Point, NY 10980
שעה׳ן פון אפעראציע :מאנטאג ביז שבת 8 :אינדערפרי ביז  6אוונט;
מערב ניו יארק
Northwest Buffalo Community Center
155 Lawn Avenue
Buffalo, NY 14207
שעה׳ן פון אפעראציע :מאנטאג ביז שבת 8 :אינדערפרי ביז  6אוונט;
נאך ערטער לענגאויס דעם סטעיט ווערן אויך פלאנירט און אינפארמאציע איבער די ערטער וועט באלד
אויסגעמאלדן ווערן .ניו יארקער קענען געפונען טעסטינג ערטער נעבן זיי דא.
איבער ׳וועל-העלט׳
׳וועל-העלט׳ טוט אנבאטן גרייט-צו-געבן קאָ וויד אויפפאסונג וואס קען גיך ארויסשטעלט ווערן אן דארפן
הייבן א האנט ,אלץ אין אויספאלג מיט טעסטינג געברויכן ,קאָ וויד קעיס פארוואלטונג ,און באהאנדלונג.
׳וועל-העלט׳ טוט כסדר אנפירן נייע טעסטינג און באהאנדלונג פעאיגקייטן דורך ערמעגליכן שטארקע
טעכנאלאגיע צו ליפערן גרינגע לייזונגען פון יעדע סארט פארנעם .אין אפרוף צו דער קאוויד19-
פאנדעמיע האט דער ׳וועל-העלט׳ מאנשאפט אוועקגעשטעלט אייגנארטיגע פראטאקאלן און געליפערט
אן אויספירליכע גרופע פון מעדיצינישע און זיכערהייט מאסנאמען צו אונזער פאציענט באפעלקערונג .ביז
היינט ,האט ׳וועל-העלט׳ געליפערט איבער  1.1מיליאן קאָ וויד 19-טעסטס לענגאויס די פאראייניגטע
שטאטן מיט די פעאיגקייט פארצוזעצן ווייטער טעסטינג אויף א ראטע פון צענדליגע טויזנטער פער טאג.
׳וועל-העלט׳ האט סערווירט איינוואוינער אין טעקסאס ,סאָ וט קעראליינע ,נעוואדא ,רהאוד איילענד,
וואשינגטאן ,ניו דזשערזי ,אריזאנא ,נאָ רט קעראליינע ,קענסעס ,און איצט ,ניו יארק ,און זעצט פאר
ווייטער צו פארברייטערן טעסטינג לענגאויס צפון אמעריקע.
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