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    ּבּוסטער דאזעס 19-גאווערנער האקול אנאנסירט נייע אנווייזונגען אויף קָאוויד 
    

יעריגע, אינאיינעם מיט שוין פון פריער    15ביז  12פאר  רעקאמענדירט איצטּבוסטער איינשפריצן 
  און העכער 16אויטאריזירט פאר די אין עלטער פון 

    
ּבּוסטער דאזע   19-אנאנסירט פלאן צו פאדערן פון העלטקעיר ארבעטער צו באקומען קָאוויד 

   יגטאינערהאלב צוויי וואכן פון ווערן בארעכט
  

נעגאטיווע טעסטס און   — נייע נורסינג הָאום באזוך תקנות צו באשיצן פארוואונדליכע ניו יארקער 
 סּורדזשיקעל מאסקעס פארלאנגט 

    
וועלכע רעקאמענדירן ּבּוסטער דאזעס   אנווייזונגעןגאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן נייע 

, CDCאון העכער. די אנווייז, נאכפאלגנדיג שריטן דורך דער   12פאר אלע ניו יארקער אין עלטער פון 
יעריגע, וועלכע האבן  15ביז  12אויטאריזירטע -רעקאמענדירט אז מענטשן, אריינגערעכנט די ניי

בייאוענטעק וואקסין זאלן באקומען א ּבוסטער דאזע אמווייניגסטנס פינף חדשים  -זערבאקומען דעם פיי
נאך זייער צווייטער דאזע; די פריערדיג רעקאמענדירטע צווישנצייט איז געווען ווייניגסטנס זעקס חדשים.  

באקומען א   קענען יעריגע 11 ביז  5 אפגעשוואכטע- אימיונא שווערעאין צוגאב, מיטלמעסיג צו  
צו   טעג נאך זייער צווייטער דאזע.  28בייאוענטעק וואקסין -צוגעגעבענע פרייימערי דאזע פון דעם פייזער

 19-בייאוענטעק קָאוויד-דער איצטיגער צייט, איז נאר אויטאריזירט און רעקאמענדירט דער פייזער
      .11ביז  5וואקסין פאר קינדער אין די יארן 

    
חדשים׳דיגע ּבוסטער - היינט רעקאמענדירט די זעלבע ענדערונג צו א פינף CDCט דער אין צוגאב הא 

   יאר און העכער. 18צווישנצייט פאר דער מָאדערנא וואקסין, וואס איז נאר אויטאריזירט פאר מענטשן 
    

״אזוי ווי מיר טוען איצט באקעמפן דעם ווינטער אנפלייץ, טו איך שטארק רעקאמענדירן אז אלע ניו  
האט  ,״און העכער ווערן גע׳ּבוסט׳עט באלד ווי זיי ווערן בארעכטיגט  12יארקער אין עלטער פון 

ספעציעל  ״מיט ּבוסטערס איצט צו באקומען פאר אלע יוגנטליכע, טו איך   גאווערנער האקול געזאגט.
מוטיגן עלטערן און אויפפאסער צו לאזן ּבוסט׳ען זייערע קינדער אין די עלטער באלד ווי זיי ווערן 
און  19-בארעכטיגט. א ּבּוסטער דאזע וועט גיבן שטערקערע באשיצונג קעגן שווערע תוצאות פון קָאוויד

   העלפן האלטן אונזערע קינדער געזונט, אפגעהיטן, און זיכער.״
    

גאווערנער האקול האט אויך אויסגעמאלדן איר פלאן צו פאדערן אז אלע געדעקטע העלטקעיר  
וואקסינאציע אונטער דער דעפארטמענט׳ס   19-ארבעטער פריער פארלאנגט צו באקומען א קָאוויד

כן ּבּוסטער דאזע אינערהאלב צוויי ווא 19-׳סטע רעגולאציע מוזן איצט אויך באקומען א קָאוויד26אוגוסט 
פון ווערן בארעכטיגט, אויסער אויב מען האט א גילטיגע מעדיצינישע פטור. אין איינקלאנג מיט דער  

׳סטער עמערדזשענסי רעגולאציע, איז נישט דא אנשטאט דעם קיין אפציע פאר א טעסט.  26אוגוסט 
פלאנירונג   נאכפאלגנדיג איבערזיכט און באשטעטיגונג דורך דער פובליק געזונטהייט און געזונטהייט

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F01%2Fguidance-for-covid-vaccine-providers_12_and_older-1.6.22.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4491763851614929279708d9d22acf5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771903707410502%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eTIrS9ss%2F9EIBRrhuhlLWtMxniCwR8HEVVuUBrrbo0E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F01%2Fguidance-for-covid-vaccine-providers_12_and_older-1.6.22.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4491763851614929279708d9d22acf5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771903707420455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M4a8yQixcXI72bW3va1TuLiQEh%2FM5dO0WZrvkPLDUXQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F01%2Fguidance-for-covid-19-vaccination_5-11-years-1.6.22.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4491763851614929279708d9d22acf5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771903707420455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MILmV5uWDqsdK1z4urw0fBhWG6vjibzhr9xnJZoNWrU%3D&reserved=0


קאונסיל ביי זייער עמערדזשענסי זיצונג אום דינסטאג, וועט דער עמערדזשענסי רעגולאציע איינגעגעבן 
(. רעגולאציעס זענען אין קראפט ביים איינגעבן מיט DOSווערן מיט דעם דעפארטמענט ָאוו סטעיט )

DOS.  

  
די גאווערנער האט אויך אויסגעמאלדן נייע פארארדנונגען פאר נורסינג הָאום באזוכענישן. אנגעהויבן 

א   ביים איינטריטסארט מאסקעס און מוז פארשטעלן -מיטוואך, מוזן אלע באזוכער טראגן ׳סּורדזשיקעל׳
ר האקול האט ווייטער . גאווערנע שעה פון זייער באזוך 24אינערהאלב קָאוויד נעגאטיווע טעסט גענומען 

מיליאן מאסקעס ווערן דעליווער׳ט צו נּורסינג הָאומס   1.2טעסטס און  952,000אנגעמערקט אז 
   שפעטער די וואך ביז אריין אין קומענדיגן וואך.

    
אינדארסירט דער ראט קאמיטע אויף אימוניזאציע  CDC, האט דער 2022, 5אום יאנואר 

קאמענדירטע פארברייטערונג פון ּבּוסטער דאזע בארעכטיגקייט פאר דעם  ( רעACIPפראקטיצירונג׳ס )
רעקאמענדירט  CDC. דער 15 ביז  12וואקסין צו מענטשן אין די יארן פון  19-בייאוענטעק קָאוויד-פייזער

זאלן באקומען א ּבּוסטער דאזע פינף חדשים נאך   17 ביז  12אויך איצט אז אלע יוגנטליכע אין די יארן  
׳ס נייסטע CDCדאס פאלגט נאך דער  בייאוענטעק וואקסינאציע סעריע.-ערשטע פייזער זייער

יעריגע זאלן באקומען נאך א פרייימערי   11ביז  5אפגעשוואכטע - רעקאמענדאציעס אז שווערע אימיונא
-טעג נאך זייער צווייטער דאזע, און אז מענטשן וועלכע האבן באקומען דעם פייזער 28דאזע פון וואקסין 

נס פינף חדשים נאך דער צווייטער ייאוענטעק וואקסין סעריע זאלן באקומען א ּבּוסטער דאזע ווייניגסטב
    דאזע, אנשטאט זעקס חדשים.

    
ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט אמטירנדע קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט  

וויכטיגער מיטל אין אונזער אנגייענדער אפרוף צו דער  -״ּבּוסטער דאזעס זענען א קריטיש געזאגט,
 12ך בין דאנקבאר אז זיי זענען איצט צו באקומען פאר אלע ניו יארקער פון פאנדעמיע, און אי 19-קָאוויד

יאר און העכער. דאטע צייגט אז מענטשן וועלכע זענען וואקסינירט און גע׳ּבוסט׳עט זענען מער  
, און מיר וועלן ווייטער מוטיגן די בארעכטיגטע צו  19-אפגעהיטן קעגן ערנסטע קראנקהייט פון קָאוויד

טוט וואס איר קענט צו בלייבן געזונט און אוועק פון שפיטאל דורך זיך וואקסינירן   יטן זאפארט.נעמען שר
און ּבוסט׳ען און טראגן א מאסקע. אויב איר האט פראגעס, דאן רעדט זיך דורך מיט אייער העלטקעיר  

     ּפראוויידער אדער וואקסין אדמיניסטראטאר.״
    

וואקסין ּבּוסטער דאזעס   19-טוען איצט אנבאטן פייזער קָאוויד פלעצער וואקסינאציע מאסן  סטעיט אלע
  5אפגעשוואכטע פערזאנען -יאר און העכער, ווי אויך דריטע דאזעס פאר אימיונא 12אר ניו יארקער פ

יאר און העכער. פאר מער אינפארמאציע אויף ּבּוסטערס און נאך דאזע, זעט די סטעיט׳ס געאייגנטע  
     .דאבלאט פאר דעם 

    
###  
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