
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/7/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 

 

    סָאּבוועי סטאנציעס  MTAטעסטינג ערטער ביי  19-גאווערנער האקול אנאנסירט פיר נייע קָאוויד 
    

    פעלער קָאוויד   אין סּורדזש ווינטער באקעמפן   צו באמיאונג  אנגייענדע פון  טייל א  זענען פלעצער
    

  ביי און  ליניעס( A/B/C/D) סטריט ׳סטע125 ביי צוגעשטעלט זיין וועט  טעסטינג אריינגייער
   11  יאנואר אנגעהויבן  ליניעס(  B/D) פארק בעדפארד

    
    12 יאנואר אנגעהויבן  סטילוועל  איילענד קאני  און פלאזא  קווינס  ביי  באקומען  צו

    
     אן. דעצעמבער פון סטאנציעס סָאּבוועי זיבן   ביי  פאראן שוין איז  טעסטינג

    
טעסטינג וועט זיין צוגעשטעלט ביי פיר נייע  19-גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז קָאוויד

וואקסינאציע פלעצער ביי מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט סָאּבוועי סטאנציעס  
טאנציעס  אנגעהויבן קומענדע וואך. די צוגעלייגטע טעסטינג ערטער טוען נאכפאלגן זיבן סָאּבוועי ס

    וועלכע טוען שוין אנבאטן אריינגייער טעסטינג. 
    

״מיר האלטן אין איין ווייטער קעמפן דעם ווינטער סּורדזש מיט יעדעס מיטל ביי דער האנט, און דאס  
האט  זיכער מאכן אז טעסטינג איז ברייט צוגענגליך בלייבט א הויפט טייל פון אונזער סטראטעגיע,״ 

״אזוי ווי מיר דערמאנען ניו יארקער זיך אומקערן צו דער ארבעט, ווילן מיר   געזאגט.גאווערנער האקול 
איר זאלט וויסן אז די סָאּבוועיס זענען זיכער און אז טעסטינג איז גרינג צו באקומען ביי פילע סטאנציעס.  

רינגן וועג צו  עס איז שנעל און גרינג. קומט דעריבער ארויס און ניצט אויס די געלעגנהייט פון דעם ג 
  פארזיכערן אז איר און אייערע נאענטע און באליבטע זענען ווייטער פארזיכערט.״

  
    ווערן: אנגעבאטן וועט טעסטינג PCR אריינגייער

    
    11 יאנואר דינסטאג,  אנגעהויבן

 צופרי 8:00 פרייטאג, ביז  מאנטאג ליניעס( A/B/C/D) סטאנציע  סטריט ׳סטע125  מאנהעטען: •
   נאכמיטאג 2:00 ביז 

  ביז  צופרי 8:00 פרייטאג, ביז  מאנטאג   ליניעס( B/D)  סטאנציע:  פארק  בעדפארד בראנקס:  •
    נאכמיטאג 2:00

  
   12אנגעהויבן מיטוואך, יאנואר 

 ביז  נאכמיטאג 3:00 פרייטאג,  ביז  מאנטאג ליניעס(  E/M/R) סטאנציע  פלאזא קווינס קווינס: •
   אוונט 8:00



 8:00 פרייטאג, ביז  מאנטאג ליניעס( D/F/N/Q) סטאנציע סטילוועל /  איילענד קאני  ברוקלין: •
   נאכמיטאג 2:00 ביז  צופרי

  
 טעסטינג ווערט איצט אנגעבאטן ביי:   PCRאריינגייער 

 2:00 ביז  צופרי  8:00 זונטאג, ביז  מאנטאג ()מאנהעטען סטריט ׳סטע42-סקווער טיימס •
    נאכמיטאג

   אוונט 8:00 ביז  נאכמיטאג 3:00 זונטאג, ביז  מאנטאג  )מאנהעטען( טערמינאל צענטראל גרענד  •

   אוונט 8:00 ביז  נאכמיטאג  3:00 זונטאג, ביז  מאנטאג )מאנהעטען(  סטעישען ּפען •

   נאכמיטאג 2:00 ביז  צופרי  8:00 פרייטאג, ביז  מאנטאג )ברוקלין(  דזאנקשען בראדוועי •

   נאכמיטאג  2:00 ביז  צופרי 8:00 פרייטאג,  ביז  מאנטאג )בראנקס(  סטריט ׳סטע180 איסט •

   נאכמיטאג 2:00 ביז  צופרי 8:00 פרייטאג, ביז  מאנטאג )קווינס( עוועניו רוזוועלט •

   אוונט 7:00  ביז  צופרי 02:0 פרייטאג, ביז  מאנטאג )קווינס(  סטריט ׳סטע179- דזשעמעיקע •

  
״די פאנדעמיע וועט נישט זיין פאריבער פאר קיין  קאנגרעסמאן האקים דזשעפריס האט געזאגט, 

איינע פון אונז ביז עס ווער זיין פאריבער פאר יעדן. אזוי ווי דער ווינטער אנפלייץ פארשפרייט זיך איבער  
אונזער שטאט און סטעיט, וועט איינע פון די בעסטע באשיצונגען זיין א פעסטן טעסטינג פראגראם וואס  

דע באדערפטיגע קאמיוניטי. איך דאנק גאווערנער האקול פאר׳ן מאכן אריינגייער  איז צוטריטליך פאר יע
 סטילוועל עוועניו סטאנציע.״  -טעסטינג צוגעשטעלט ביי דער קאני איילענד 

  
״דאס האבן צוטריט צו אומזיסט, צוטריטליכע,  מיטגליד עדריאנא עספיילאט האט געזאגט, -קאנגרעס

ער גרונטשטיין פון וויאזוי מיר וועלן איבערקומען די רעשט פון דער  און פארלעסליכע טעסטינג איז ד
און עס איז וואס קומט זיך פאר יעדע איינציגע מענטש וואס וואוינט אין ניו    — פאנדעמיע  19-קָאוויד

איך לויב גאווערנער האקול פאר׳ן ארבעטן פלייסיג מיט מיך אינאיינעם צו פארזיכערן אז די   יארק סיטי.
׳טע קאנגרעסיאנעלע דיסטריקט קענען באשיצן זיך און זייערע פאמיליעס  13וינער פון ניו יארק׳ס איינווא

און איך אפלאדיר דאס עפענען פון די צוויי צוגעלייגטע טעסטינג ערטער אין צוזאמענארבעט מיט 
SOMOS  און דערMTAי ווי . דורך ארבעטן געמיינזאם וועלן מיר קענען איבערקומען דעם סּורדזש אזו

מיר זענען איבערגעקומען די פארלאפענע צוויי יאר דורך זיך אויפהייבן איינער דעם אנדערן און זען צו 
  מיטלען אין וועלכע זיי נויטיגן זיך.״- פארשאפן פאר אונזערע לייט די הילפס

  
יטער צו טעסטינג זעצט פאר ווי 19-״צוטריט צו קָאוויד קאנגרעספרוי קעראלין מאלאני האט געזאגט,

זיין א וויכטיגע טייל פון אונזער סטעיט׳ס קאמף קעגן דער פאנדעמיע, איבערהויפט מיט די עקסטרעמע  
אנשטעקיגקייט פון דער ָאמיקרָאן וועריענט. איך אפלאדיר דער גאווערנער׳ס באמיאונגען אוועקצושטעלן  

ָאּפ טעסטינג סטאפ  -ּפַאּפ מער טעסטינג ערטער איבער׳ן שטאט און איך בין דאנקבאר פאר דער נייער
  ביי דער קווינס פלאזא סטאנציע אין וואכנטעג אוונט שעה׳ן ביים אהיימפארן פון דער ארבעט.״

  
״די שנעלע פארשפרייטונג פון דער ָאמיקרָאן  סטעיט סענאטאר מייקל דזשיאנאריס האט געזאגט, 

ינג. איך ארבעט שוין אויף צו פארמערן  וועריענט האט געשאפן גרויסע נייע פארלאנג פאר קָאוויד טעסט
טעסטינג קאפאציטעט אין מערב קווינס און דאס איז געוואונשענע נייעס. איך בין צופרידן אז דער סטעיט  

שטעלט זיך צו און איך דאנק גאווערנער האקול. דורך פארזיכערן אז יעדער קען זיך רעגלמעסיג גרינג  
    .״19-פארשפרייטונג פון קָאוויד לאזן טעסט׳ען, קענען מיר אפשטעלן דער

  
״די בראנקס מאכט איצט מיט די העכסטע סטעיט סענאטאר אלעסאנדרא ביאדזשי האט געזאגט, 

, און דער פארדהעם געגנט האט א ראטע  19-ראטעס אין דער שטאט פון פאזיטיווע פעלער פון קָאוויד
רן וואקסין ערטער לענגאויס דער בארא איז  פראצענט. פארברייטע 47פון פאזיטיווע פעלער אויף איבער 

סּורדזש. איך   19-נויטיג פאר די זיכערהייט פון בראנקס איינוואוינער און צו לינדערן די איצטיגע קָאוויד



נויטיגע טעסטינג  -וויל דאנקען גאווערנער קעטי האקול און איר גאנצער טיעם פאר צושטעלן א העכסט
יע, און פאר זייער פעסטע אנטשלאסנקייט צו פארברייטערן ארט ביי דער בעדפארד פארק סטאנצ

     טעסטינג פאר אלע ניו יארקער.״ 19-צוטריט צו אומזיסטע קָאוויד
  

״בשעת מיר ארבעטן ווייטער צו באקעמפן דעם   סטעיט סענאטאר דזשאמאל בעילי האט געזאגט,
דער דרינגענדער נויט פאר טעסטינג  אנפלייץ פון פעלער, מוזן מיר טון אלץ וואס מעגליך נאכצוקומען 

מיטלען אין אונזערע קאמיוניטיס, איבערהויפט די וועלכע זענען די מערסטע באטראפן געווארן דורך דער  
די פארברייטערונג פון נאך אריינגייער טעסטינג ערטער ביי אונזער סָאּבוועי סטאנציעס,   פאנדעמיע. 

וויכטיג אין מאכן -ן דער בראנקס, וועט זיין קריטישאריינגערעכנט דער בעדפארד פארק סטאנציע אי
א דאנק אייך גאווערנער האקול פאר׳ן   טעסטינג מער צוטריטליך און באקוועם פאר אונזערע איינוואוינער. 

אזוי שנעל ארבעטן צו פארגרעסערן טעסטינג קאפאציטעט און פארזיכערן אז ניו יארקער האבן די  
    ו באשיצן זיך און זייערע נאענטע און באליבטע.״געצייג וואס זיי ברויכן האבן צ

  
״א דאנק אייך גאווערנער האקול פאר אייער  סטעיט סענאטארקע דיענע סאווינא האט געזאגט, 

אנגייענדע פירערשאפט און הילף אין פארשליסן דעם חסרון אין טעסטינג פאר די מענטשן פון סָאוט 
ָאּפ  -נד און סיגעיט ווערן אפטמאל פארזען און דער נויטיגער ּפַאּפברוקלין. די וועסט ענד פון קאני איילע 

    וועט פארמאכן דעם לוּפ פאר פילע איינוואוינער.״
  

״אזוי ווי דרום ברוקלין שטייט ווייטער אויס  מיטגליד מאטילדע פראנטוס האט געזאגט, -אסעמבלי 
נייטיג דאס האבן צוטריט צו  -העכסט הויכע ראטעס פון פאזיטיווע פעלער פון קָאוויד איז געווארן

רעגלמעסיגע טעסטינג. צום באדויערן האבן פילע ניו יארקער געדארפט אויסשטיין לאנגע רייעס און 
אומדערטרעגליך לאנגע צייטן פון ווארטן. איך בין גאר שטארק צופרידן אז גאווערנער האקול און איר 

ן, אריינגערעכנט איינס הארט דאהי אין קאני איילענד.  טיעם ברענגען נויטיגע טעסטינג ערטער צו ברוקלי
דאס וועט גאר שטארק העלפן אין אונזער געמיינזאמע קאמף קעגן קָאוויד און איך טו מוטיגן איינוואוינער 

   אויסניצן דער געלעגענהייט און זיך לאזן טעסט׳ען לויט ווי עס נויטיגט זיך.״
  

״א דאנק אייך גאווערנער האקול פאר׳ן צושטעלן דער  עזאגט, מיטגליד קעטי נאולען האט ג-אסעמבלי 
נייער טעסטינג ארט, וואס וועט העלפן עס זאל זיין פאסיג צוגעשטעלט אין אונזער מערב קווינס געגנט.  

נויטיגער סערוויס איז דער שליסל צו רעדוצירן דער לאסט פון  -העכערן צוטריט צו דער העכסט
   יף אונזערע פאמיליעס און דער קאמיוניטי.״קאראנעוויירוס אינפעקציע או
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