
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 11.2נומער 
 

 ר  ע ד ר א  וו י ט  ו י ק ע ז ע ק
 

 צו דערקלערן א דיזעסטער עמערדזשענסי אין דער סטעיט ניו יארק

 

 

אלוועלטליכע פאנדעמיע איז דערקלערט געווארן א ז פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי פון  19-די קאוויד אזוי ווי,

 ; 2020אינטערנאציאנאלע זארג דורך די וועלטס געזונטהייט ארגאניזאציע אין אנהייב 

 

ערט א פובליק די פאראייניגטע שטאטן געזונטהייט און מענטשהייט סערוויסעס סעקרעטאר האט דערקלאזוי ווי, 

געזונטהייט עמערדזשענסי פאר די גאנצע פאראייניגטע שטאטן צו העלפן דעם לאנד׳ס העלטקעיר קאמיוניטי אין זיך אפרופן צו  

 ;  2020׳סטן 31אום יאנואר  19-קאוויד

 

אין דעם טראנסמיסיע לויט ראטעס וואס זענען נישט געזעהן געווארן  19-ניו יארק מאכט איצט מיט קאוויד אזוי ווי,

 ;2021סטעיט זינט אפריל 

  

שפיטאל איינטריטן האלט אין איין שטייגן דורכאויס דעם פארלאפענעם חודש אויף  19-די ראטע פון נייע קאוויד אזוי ווי,

 נייע איינטריטן א טאג; 300ביז איבער 

 

אפאציטעט איבער׳ן סטעיט קען  דער סטעיט מוז נאכיאגן א קאארדינירטע צוגאנג צו פארזיכערן אז שפיטאל קאזוי ווי, 

 טרעפן צו ראיאנישע געברויכן;

 

די סטעיט רעגירונג מוז שטיצן די מוניציפאליטעטן און קאונטיס אין זייער ארבעט צו פארמיטלען און אזוי ווי, 

פרייטן ביי די  , און צו פארמיידן דעם וויירוס פון זיך ווייטער פארש19-אדמיניסטרירן וואקסינאציעס און טעסטס פאר קאוויד

 ראטעס;
 

וועריענט, באקאנט אלס ָאמיקרָאן, איז אידענטיפיצירט געווארן און גערופן געווארן א  SarCoV2א נייע אזוי ווי, 

 באזארגנדע וועריענט דורך דער וועלטס געזונטהייט ארגאניזאציע און די צענטערס פאר קראנקהייט קאנטראל און פארמיידן;

 

 104סטעיטס פון די פאראייניגטע שטאטן, און איבער  50דער וועריענט איז אידענטיפיצירט געווארן אין אלע אזוי ווי,  

 לענדער; 

 

-דער ָאמיקרָאן וועריענט האט זיך איבערצייגט צו זיין גאר שטארק אנשטעקיג און קען פאראורזאכן הויךאזוי ווי, 

 פילפאכיגע פארשפרייטונג; 

 

קסינאציעס זעען נישט אויס צו זיין די זעלבע מאס עפעקטיוו קעגן דער ָאמיקרָאן אינפעקציע, כאטש איצטיגע וואאזוי ווי, 

 עס בלייבט ווייטער שטערקער קעגן שווערע קרענק; 

 

גאווערנער פון דער סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין איצט, דעריבער, טוה איך, קעטי האקול, 

אנסטיטוציע און די געזעצן פון דער סטעיט ניו יארק, אצינד פארלענגער די סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסיס ווי מיך דורך דער ק

, און זעץ פאר ווייטער די טערמינען, באדינגונגען, און 2022, 15ביז פעברואר  11פארגעלייגט אין עקזעקיוטיוו ארדערס 

 , אויסער:2022, 14ביז פעברואר  11.1און  11וו ארדערס אפשטעלונגען וועלכע זענען אנטהאלטן אין עקזעקיוטי

 

פון די פובליק באאמטע געזעץ אויף ווי  7פון ארטיקל  11.1די סוספענדירונג אנטהאלטן אין עקזעקיוטיוו ָארדער  •

  ווייט נויטיג צו אויטאריזירן דעם ניו יארק סטעיט סענאט און דער אסעמבלי, לויט זייער איינזעהן, נאכצוקומען

און נעמען אזעלכע שריטן אויטאריזירט לויט׳ן געזעץ דורך קאנפערענץ קָאל אדער ענליכע סערוויס און אויף סיי  

פון די געזעצן פון  417פון קאפיטל  Eוועלכע אנדערן אופן זיך פירן אין איינקלאנג מיט די פראוויזיעס פון טייל 

 וועט מער נישט זיין אין קראפט. 2021

 

 



  

 

 

 
 

ג ע ג ע ב ן   אונטער מיין האנט און דער פארהאלטענער זיגל פון 

דעם סטעיט אין דער שטאט אלבאני דעם  

פופצנטן טאג פון יאנואר אין דעם יאר צוויי  

 טויזנט צוויי און צוואנציג.

 

 

  דורך דער גאווערנער 

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער


