
 
 גאווערנאר קעטי האקול   2/1/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול און ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט אנאנסירן אן עקספערט קאנסארטיום צו 
 אדרעסירן לאנגע קָאוויד  

  
בילדונגס סימפאזיום ברענגט צוזאם פובליק געזונטהייט מומחים און פאציענט אדוואקאטן צו גיבן  

 האנדלען לאנגע קָאוויד אנווייזונגען פאר דעם סטעיט׳ס אפרוף צו אידענטיפיצירן און בא
  

  3דער ווירטועלער צוזאמקונפט וועט זיין אפן צו דעם פובליק און פארקומען דאנערשטאג, פעברואר 
 נאכמיטאג  2:30אינדערפרי ביז    8:45פון 

  
   דארעגיסטרירט אייך פאר דער אומזיסטער פראגראם 

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט, אנגעפירט דורך דער סטעיט׳ס העלט  

.  3דעפארטמענט, וועט האלטן אן עקספערט פאנעל אויף לאנגער קָאוויד אום דאנערשטאג, פעברואר 
אסעט,  דער פראגראם וועט צוגעשטעלט ווערן דורך דער סטעיט העלט קאמיסיאנערין, דר. מערי טי. ב

און באשטיין פון דריי פאנעלן וועלכע וועלן פארשטעלן די אויספארשונגען, קלינישע און פונקציאנאלישע  
 וויכטיגער פובליק געזונטהייט ארויספאדערונג.  - הינזיכטן פון דער קריטיש

  
סירן די , נעמען מיר שריטן צו אדרע19-״אזוי ווי ניו יארק זעצט פאר ווייטער איר קאמף קעגן קָאוויד

ווירקונגען פון לאנגע קָאוויד, וועלכע באשטייען פון א ברייטער ריי סימפטאמען וועלכע האלטן אן ווייטער 
״ניו יארק סטעיט   האט גאווערנער האקול געזאגט.אפעקטירן די געזונט און וואוילזיין פון ניו יארקער,״  

די ערשטע   —פובליק געזונטהייט ברענגט צוזאם א פאנעל פון די מערסט אנגעזעענע מבינים אין 
צוזאמצונעמען אינפארמאציע, אנווייזן אויף די   —פראגראם פון איר סארט פאר דער סטעיט 

-ארויספאדערונגען און שאפן לייזונגען צוצושטעלן ניו יארקער מיט די באהאנדלונג, שטיצע און הילפס
אפלאדיר אונזערע צוזאמארבעטער ביי דעם   מיטלען אין וואס זיי נויטיגן זיך אויף זיך צו ערהוילן. איך

העלט דעפארטמענט און ניו יארק סיטי ׳העלט + האספיטעלס׳ פאר זייער אנגעהאלטענע באמיאונגען צו  
    העלפן פארזיכערן אז מיר פירן דעם לאנד אין אונזער קאמף קעגן לאנגע קָאוויד.״

  
סאציעלע וויסנשאפטלער, אדוואקאטן, און  דער פארום וועט באשטיין פון ספעציאליסטן, קליניקער, 

אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען מיטצוטיילן זייערע ערפארונגען און מבינות. די דיסקוסיע און  
אריינגערעכנט ּפָאליסי,   —געפינסן וועלן אינפארמירן דעם סטעיט׳ס אפרוף צו לאנגע קָאוויד  

יצן באטראפענע ניו יארקער ווי אויך די העלטקעיר  צו שט — רעגולאטארישע און פראגראם בארעכענונגען 
 ּפרָאוויידערס וועלכע פאסן אויף זיי. 

  
״אנאליזירן די ארויספאדערונגען   סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,

אויף מארגן.    היינט וועט אונז ערמעגליכן צו שאפן לייזונגען פאר ניו יארקער  19- אנגעברענגט דורך קָאוויד
אין דעם ערשטן פראגראם פון איר סארט פאר דעם סטעיט, ברענגט דער דעפארטמענט צוזאם פובליק 

געזונטהייט פירער, איבערלעבער, און אדוואקאטן צו אדרעסירן לאנגע קָאוויד פאר פאציענטן און  
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י פאראייניגטע שטאטן, מיט ניו  ּפרָאוויידערס צוגלייך. זינט דער נאוועל וויירוס איז ערשט אנגעקומען אין ד
באטראפענע סטַאּפס, איז דער סטעיט׳ס העלט  -יארק זייענדיג איינע פון איר ערשטע און שווערסט

דעפארטמענט געווען אנטשלאסן צו אידענטיפיצירן און אנטוויקלען אן אויספירליכע אפרוף צו לאנגע  
 קָאוויד.״ 

  
זעצן פאר ווייטער צו    19-ר געווען אינפעקטירט מיט קָאווידא טייל פון ניו יארקער וועלכע זענען פריע

ערפארן א ברייטער ריי פיזישע, גייסטישע און פסיכאלאגישע סימפטאמען וועלכע אפעקטירן זייערע 
- טעגליכע לעבנס. סימפטאמען פארבינדן מיט לאנגע קָאוויד זענען ברייט פארשידנארטיג, פון קַארדיאָ 

י הארץ פאלפיטאציעס צו שוועריגקייטן אטעמען און עקסטערע מידקייט און ווַאסקולער סימפטאמען וו
 קענען ארייננעמען שוועריגקייטן זיך קאנצענטרירן אדער אנדערע פסיכאלאגישע סימפטאמען.  

  
לאנגע קָאוויד סימפטאמען קענען אויך פארקומען אפילו אויב די ערשטע קָאוויד קראנקהייט איז נישט 

אנהאלטן פאר חדשים לאנג אדער אפילו א יאר. טראצדעם וואס וויסנשאפטלער ארבעטן  שווער און קען 
נאך צו פארשטיין לאנגע קָאוויד, איז דער סטעיט אנטשלאסן צוזאמצוברענגען א ברייטער ריי געזונטהייט 

ספעציאליסטן און וויסנשאפטלער צו פארמולירן א באדייטנדע אפרוף צו אדרעסירן די פענאמען. אום  
- האט גאווערנער קעטי האקול אויסגעמאלדן אז ניו יארק סטעיט טוט אנבאטן נייע אינטערנעט 26יאנואר 

אזירטע בילדונגס מעגליכקייטן צו העלפן ארבעטער וואס גלויבן אז זיי זענען אנגעשטעקט געווארן מיט ב
- ידן פון אנגייענדע לָאנג צוליב זיין אויסגעשטעלט ביי דער ארבעט, איבערהויפט די וועלכע לי 19-קָאוויד

 ָאול סימּפטָאמען. דער נייער פראגראם בויט אויף די באמיאונגען.  ה
  

דער אומזיסטער פראגראם וועט געהאלטן ווערן ווירטועל און אפן פאר די פובליק. עס וועט פארקומען פון  
סיעס דורכאויס נאכמיטאג. דער סימפאזיום וועט פארשטעלן פאנעל דיסקו 2:30אינדערפרי און  8:45

 דעם טאג. דער פראגראם סקעדזשול איז ווי פאלגענד:  

 אינדערפרי: אויפנאמע דורך סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט   9:00ביז  8:45 •
אינדערפרי: א פרעמיערע פארשונג פאנעל וועלכע וועלן ווייטער אפטייטשן וואס   10:30ביז  9:00 •

עכנט עפידעמיאלאגישע הינזיכטן פון דער צושטאנד, ביאלאגישע  איז איצט באקאנט, אריינגער
 סיבות, גרופעס מערסט באטראפן, און איצטיגע אויספארשונג באמיאונגען.  

נאכמיטאג: אן עקספערט קלינישע אויפפאסונג פאנעל וועט ארומרעדן   12:30צופרי ביז  11:00 •
עלונגען פון לאנגע קָאוויד, ריזיקע  די פארשידענע ערליי קלינישע מאניפעסטירונגען און פארשט

פאקטארן, און באהאנדלונגס אנווייזונגען אין פארשידענע ערליי טיילן פון דער באפעלקערונג און 
 איינריכטונגען אין פארשידענע ערלייע עלטערן / עטנישע אפשטאם און געאגראפיע. 

ירן אויף ּפָאליסי און  נאכמיטאג: אן אינטעגרירטע פאנעל וואס וועט פאקוס 2:30ביז  1:00 •
פונקציאנאלישע תוצאות וועט צושטעלן רעקאמענדאציעס פאר ּפָאליסיס, פראגראמען, און  

איניציאטיוון וואס ניו יארק סטעיט קען ניצן אלס א פרעימוואורק צו אדרעסירן לאנגע קָאוויד און 
ען באטראפן דורך  העלפן אין די פיזישע, סאציעלע, און פסיכאלאגישע ערהוילונג פון פערזאנ

 לאנגע קָאוויד.  

  
 .  דאניו יארקער קענען זיך רעגיסטרירן פאר דעם בחינם׳דיגן ווירטועלערן פראגראם  

  
 ### 
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 זיך אויסשרייבן 
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