
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/31/2021אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 
 

       2.0גאווערנער האקול אנאנסירט ווינטער סּורדזש פלאן 
       

אזוי ווי ניו יארק באקעמפט דעם ווינטער אנפלייץ, טוט דער גאווערנער אויפדעקן א געצילטע פלאן  
       צו באשיצן באדערפטיגע ניו יארקער, ראטעווען לעבנס, און שטיצן קרישע אינדוסטריעס 

       
בויט אויף אנגייענדע באמיאונגען אריינגערעכנט אויסטיילן מיליאנען טעסט פעקלעך, אקציעס  

אונטערצוהייבן שפיטאל קאפאציטעט און אדרעסירן שטאב מאנגל, און אנגייענדע וואקסינאציע און  
       ּבּוסטער ארויסזוך.

       
, א נייע געצילטע באמיאונג  2.0אן גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן ווינטער סּורדזש פל 

אונטערצוהייבן ניו יארק׳ס קאמף קעגן דעם ווינטער אנפלייץ. גאווערנער האקול׳ס גרונטליכע פלאן  
פאקסירט אויף פינף הויפט הינזיכטן: האלטן סטודענטן אין סקול, זיך שטערקער נעמען צו מאסקירן און  

, העכערן צוטריט צו וואקסינען און ּבּוסטערס, און  טעסט׳ען, פארמיידן שווערע קראנקהייט און טויט
ארבעטן אינאיינעם מיט ארטיגע פירער. שעה׳ן בעפאר דער אנהויב פון נייעם יאר, טוט גאווערנער האקול  

       אויך מוטיגן ניו יארקער צו פייערן ערב דעם נייעם יאר אין א זיכערע אוןפאראנטווארטליכע אופן.
  

מיטל  -״אזוי ווי מיר ציען זיך אריין אין דעם הָאלידעי וויקענד, טוט ניו יארק סטעיט מאביליזירן יעדן שטיצע
האט  וואס מיר האבן צו דער האנט צו באקעמפען דעם ווינטער סּורדזש און האלטן זיכער ניו יארקער,״ 

ילטע אקציעס,  מיר קענען דורכקומען דעם אנפלייץ דורך געצ גאווערנער האקול געזאגט.
צוזאמענארבעט מיט ארטיגע פירער, און דורך נעמען פארשטענדיגע שריטן זיך אלע צו האלטן זיכער, זיך 

 וואקסינירן, זיך ּבוסט׳ען, און טראגן א מאסקע אינעווייניג.״ 
  

האט געזאגט אמטירנדע ״מיר האבן יעדעס מיטל צו האלטן זיכער אונזערע פאמיליעס און קאמיוניטיס,״ 
״מיר מוזן פארזיכערן אז מיר ניצן זיי אלע.   סטעיט געזונטהייט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט. 

גאווערנער האקול׳ס געצילטע פלאן צו פארברייטערן וואקסינאציע און ּבוסטער צוטריטליכקייט, זיך  
איז דער  מאסקירן און טעסט׳ען, און העכערן מאסנאמען צו באשיצן אונזערע העלטקעיר ארבעטער 

גרונטליכער סטראטעגיע וואס איז נויטיג אויף צו באקעמפן דעם גיף פארשפרייטנדע ָאמיקרָאן וועריענט.  
אויסניצן די אלע שיכטן פון לינדערונג מיטלען איז וויאזוי מיר וועלן באשיצן דער געזונטהייט פון ניו 

    יארקער און עפעקטיוו זיך דורכקומען מיט דעם ווינטער אנפלייץ.״
  
נאך צוויי יאר פון רעמָאוט לערנען און סקול פארשליסונגען, איז גאווערנער   . האלטן אפן די סקולס:1

האקול פאקוסירט אויף האלטן סטודענטן אין סקול דעם קומענדן יאר. דער ערשטער טייל פון גאווערנער  
       טייל פלאן רעכנט אריין:-5האקול׳ס 

מיליאן טעסטס זענען אנגעקומען  5.56באזארגן טעסטס פאר סטודענטן און סקול דיסטריקטס:  •
פאר סקולס די וואך און נאך זעקס ביז זיבן מיליאן ווערן ערווארטעט אנצוקומען אין די קומענדע  



סטעיט פערסאנאל אויסצוטיילן טעסטס. אין  86טרָאקס און  40טעג. ניו יארק האט מאביליזירט 
 מיליאן טעסטס פאר אויסטיילונג.   37עמיין האט ניו יארק סטעיט איינגעשאפן אלג

סטעי׳ ּפָאליסיס זענען איבערצייגט -טּו-׳טעסט סטעי׳:-טּו-ארבעטן מיט קאונטיס איינצופירן ׳טעסט •
געווארן אלס ערפאלגרייך אין האלטן אונזערע קינדער זיכער און סקולס אפן. אויב א סטודענט 

ו, קענען אנדערע סטודענטן אין יענע קלאס אהיים נעמען מיט זיך א טעסט קיט און  טעסט פאזיטיו
עס צוריקברענגען צום קלאסצימער אויפ׳ן באקומען א נעגאטיווע רעזולטאט אנשטאט  

 געפאדערטע איזאלירונג.  
וועלן איינפירן א נייע   CUNYאון  SUNYהאלטן קאלעדזש סטודענטן און איינגעשטעלטע זיכער:  •

לאנג פאר אלע סטודענטן צו באקומען ּבוסטערס, קאמפוסן וועלן פאדערן פארלאנגטע  פאר
מאסקע טראגן אין פובליק אינעווייניגע ערטער, און וועלן פאדערן פון אלע איינגעשטעלטע זיך צו  

וואקסינירן. סטודענטן וועלן אויך זיין פארלאנגט אריינצוגעבן נעגאטיווע טעסטס אויפ׳ן זיך 
 ום קאמפוס.  אומקערן צ

 
גאווערנער האקול אנערקענט אז אויף אפצושטעלן דער   . טראגט מאסקעס, לאזט זיך טעסט׳ען. 2 

פארשפרייטונג פון דעם וויירוס מוזן ניו יארקער פארזעצן ווייטער טראגן מאסקעס און זיך לאזן טעסט׳ען  
 פאר קָאוויד. גאווערנער האקול וועט:  

דער העלט דעפארטמענט וועט פארלענגערן קס׳ פאדערונג:  ווא-אדער- פארלענגערן דעם ׳מאסק  •
וואקס׳ וואקסין פאדערונג אויף נאך צוויי וואכן, אפצוהיטן ארבעטער און  -אדער- דעם ׳מאסק 

 ערלויבן פאר ביזנעסער צו בלייבן אפן. 
 KN-95מיליאן ;  5ניו יארק סטעיט האט שוין אויסגעטיילט  מאכן מאסעקס ברייטער צו באקומען: •

מאסקעס, און נאך וועלן אויסגעטיללט ווערן דורך סטעיט לעגיסלאטארן. הונדערטער טויזנטער  
 מאסקעס וועלן אויך אויסגעטיילט ווערן פאר נורסינג הָאום באזוכער.  

זעקס נייע טעסטינג ערטער אום   גאווערנער האקול וועט עפענען איינפירן נייע טעסטינג ערטער: •
געפירטע ערטער איבער׳ן סטעיט. אין צוגאב האט  -סטעיט 19, אין סך הכל פון  4יאנואר 

לאקאציעס,   MTAגאווערנער האקול אנאנסירט דער אנהויב פון צוויי נייע טעסטינג ערטער ביי 
 ָאּפס.  -ּפַאּפ MTA  אויסגעמאלדענע פריעראין צוגאב צו  

 
מיט די שטייגנדע צאל פעלער, מאכט עס גאווערנער האקול   שווערע קראנקהייט און טויט:. אפהאלטן 3

א פריאריטעט אפצוהאלטן שווערע קראנקהייט און טויט דורך שטיצן אונזער שפיטאל סיסטעם. דער  
       וועט: 2.0ווינטער סּורדזש פלאן 

ניו יארק ארבעט מיט דער ביידען אדמיניסטראציע   וויירעל באהאנדלונגען:-אויסטיילן אנטי •
וויירעל דרָאג פאוולאקסיד און מאכן דער באהאנדלונג גרינגער צו -איינצושאפן דאזען פון די אנטי

 באקומען. 
גאווערנער האקול וועט פארזעצן ווייטער צו אינפארסירן דעם   אונטערהייבן שפיטאל קאפאציטעט: •

עקזעקיוטיוו ָארדער אונטערצוהייבן שפיטאל קאפאציטעט. זינט עס איז אריין אין  26נאוועמבער 
קראפט, איז אראפ די צאל שפיטעלער מיט באגרעניצטע קאפאציטעט וועלכע האבן געדארפט 

       .21ביז  32שעריס פון צייטווייליג אפשטעלן אומנויטיגע סּורדז 
טערמיניגע  -אויף אונטערצושטיצן אונזער לאנג  טרענירונג: EMTאיינפירן נעשענעל גארד  •

העלטקעיר ארבעטסקראפט קאפאציטעט געברויכן וועלן דער העלט דעפארטמענט און דער  
ענירונג  טר EMTפלאט אנגעלעגנהייטן איינפירן צוויי פרואוו -דיוויזיע פון מיליטערישע און ים

אין  80מיליטערישע דינסט מיטגלידער )  40. דאס וועט דעקן צוויי קלאסן פון 5קלאסן אום יאנואר 
 סך הכל( וועלכע וועלן קענען ארויסגעשטעלט ווערן ביז פערואר.  

אין די קומענדע טעג וועלן מיר  איינשאפן נאך פינאנצירוג פון פעדעראלע צוזאמענארבעטער:  •
( מעדיצינישע אפרוף און דיז מעדיצינישע DoDפענס דעפארטמענט  )באקומען פעדעראלע דע

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-covid-19-testing-mta-subway-station-pop-vaccination-sites&data=04%7C01%7CAlma.Escobar-Godi%40otda.ny.gov%7Cb2c273947d94471f45b408d9cc90f98d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765745298666193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ov4Y86obxOkwRgUtSRWzxBDWnyeRu96r6Hgfvc2MnpA%3D&reserved=0


אפסטעיט אין   SUNYצו  DMATמיטגליד -35׳ס(. דאס וועט ארייננעמען א DMATהילף טיעמס )
מעדיצינישע אפרוף מאנשאפט צו ערי קאונטי מעדיקעל צענטער אין   DoDמיטגליד 23סירעקיוס, 

 .  NYCארויסגעשטעלט צו נייע אמבולאנס טיעמס  50באפעלאו, און 
די האקול אדמיניסטראציע איז אין כסדר׳דיגע  באשיצן נורסינג הָאום איינוואוינער און ארבעטער:  •

צו   PPEנורסינג האומס אין ניו יארק און וועט זיי צושטעלן נאך  606פארבינדונג מיט אלע 
ן. אין צוגאב טוט דער  פארזיכערן די זיכערהייט פון אלע פאציענטן אינעווייניג און אינדרויס

אדמיניסטראציע קאארדינירן מיט שפיטעלער און וועט ארויסשטעלן שטאנדהאפטיגע 
 מעדיצינישע אויסריכטונגען אין אנגייענדע שטיצע פאר אויפפאסונג פאר אלע ניו יארקער.  

 
שוץ מיטל וואקסינען זענען ווייטער די בעסטע   . פארברייטערן צוטריט צו וואקסינען און ּבוסטערס:4

פראצענט פון ערוואקסענע ניו   95האספיטאליזאציע און טויט. טראצדעם וואס ווא ס  COVIDקעגן 
יארקער האבן באקומען ווייניגסטנס איין איינשפריץ, איז נאך דא אסאך ארבעט צו הייבן וואקסינאציע און  

 ּבּוסטער ראטעס, איבערהויפט צווישן קינדער:  

  ניו יארק ווט אנהויבן פארלאנגען פון יעדע נורסינג הָאום באזארגן ּבוסטערס צו נּורסינג הָאומס:  •
צו ווייזן זייער פלאן צו העכערן וואקסינאציע און אונטערהייבן ראטעס צווישן זייערע  

       איינוואוינער.
די מערסטע אומוואקסינירטע בארעכטיגטע גרופע איז ניו יארקער  העכערן קינדער וואקסינאציע:  •

       יע.. ניו יארק וועט העכערן אונזער פאקוס אויף קינדער וואקסינאצ5-11אין די יארן 
מיר ערווארטן באשטעטיגונג פון שַאטס פאר טינעידזשערס: -זען עס זאל אנקומען ּבוסטער •

און וועלן תיכף אנהויבן אוטריטש צו   12-15פייזער׳ס ּבוסטער שַאט פאר קינדער אין עלטער פון  
 יענע טייל פון דער באפעלקערונג איינמאל עס וועט גרייט זיין. 

 
פון אנהויב האט גאווערנער האקול באטאנט אז דער   . ארבעטן מיט ארטיגע צוזאמענארבעטער:5

קאמפ קעגן קאוויד מוז זיין א צוזאמענגעארבעטע צוגאנג. באקעמפן דעם ווינטער אנפלייץ פארלאנגט  
       נאענטע צוזאמענארבעט מיט ארטיגע צוזאמענארבעטער:

ארק סיטי ביז ערי קאונטי מאכן ארטיגע פירער שכל׳דיגע  פון ניו י  לאזט ארטיגע פירער פירן: •
       אויסוואלן. מיר וועלן אנהאלטן דעם סּורדזשיקעל, טאקטישע צוגאנג.

גאווערנער האקול וועט ווייטער פירן א  מיטלען צו ארטיגע צוזאמענארבעטער:-באזארגן שטיצע •
מאכן אז קאונטי עמערדזשענסי  רעגירונגשאפט צוגאנג צו באקעמפען קָאוויד, זיכער צו-גאנצע

 פארוואלטער און ארטיגע סקול באורדס האבן די טעסטס און מאסקעס אין וואס זיי נויטיגן זיך. 
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