
 
 גאווערנאר קעטי האקול    2/7/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

ּפַאס דורך   VACU ID 19-גאווערנער האקול אנאנסירט דאס אננעמען פון ּפערטא ריקא׳ס קָאוויד
 דער עקסעלסיָאר ּפַאס פלאטפארמע פאר ביזנעס איינטריט אין ניו יארק סטעיט  

  
ווייזט צוגעפאסטקייט צווישן דער סטעיט׳ס עקסעלסיָאר ּפַאס סקענער פראגראם און ּפערטא  

דיגיטאלע  CESCOּפַאס און עקסעלסיָאר ּפַאס ּפלוס און ּפערטא ריקא׳ס  VACU IDריקא׳ס 
 ער פראגראם פעסטשטעל

  
אלס א זיכערע, דיגיטאלע וואקסינאציע רעקארד, וועט עקסעלסיָאר ּפַאס ּפלוס אריינרעכענען ניו  

יארקער בּוסטער / צוגעגעבענע דאזע, עקספירירט נישט, און קען איבערגעניצט ווערן אינדרויסן פון  
 ניו יארק סטעיט, אריינגערעכנט ּפערטא ריקא 

  
עלטערן און אויפציער   ; דאניו יארקער ווערן געמוטיגט אפצונעמען זייער ׳עקסעלסיָאר ּפַאס ּפלוס׳ 

 אפנעמען און האלטן ּפאסן פאר קינדער  קענען 
  

ארגאניזאציעס און ביזנעסער איבער׳ן גאנצן לאנד קענען דאונלאד׳ען דעם אומזיסטן ׳עקסעלסיָאר  
  דאּפַאס׳ סקענער עּפ 

  
וואקסינאציע קרעדענשעלס   19-גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז דיגיטאלע קָאוויד

ארויסגעגעבן פון ּפערטא ריקא וועלן איצט אנגענומען ווערן דורך דעם סטעיט׳ס ׳עקסעלסיָאר ּפַאס׳ 
וערן דורך  אנגענומען וּפלוס סקענער פראגראם. ענליך צו דעם וועט דער סטעיט׳ס עקסעלסיָאר ּפַאס 

דיגיטאלע פעסטשטעלער פראגראם. דאס מיינט אז פולשטענדיג וואקסינירטע    CESCOּפערטא ריקא׳ס 
ריקאנער קענען ניצן זייערע צוגעפאסטע וואקסינאציע קרעדענשעלס פאר ביזנעס איינטריט סיי  -ּפערטא

אין ניו יארק סטעיט און סיי אין ּפערטא ריקא. לויט די לעצטע צענזוס דאטע וואוינען אין איבער א מיליאן  
די לעצטע   ריקאנע וועלכע וואוינען אין ניו יארק סטעיט.-נטשן וועלכע אידענטיפיצירן זיך אלס ּפערטאמע

אנטוויקלונג אין דער פארברייטערנדע אננעמען און גרייכונג פון עקסעלסיָאר ּפַאס איז נאך א ביישפיל פון  
יט צו ניו יארקער פון  ניו יארק סטעיט׳ס נאענטע צוזאמארבעט מיט ּפערטא ריקא און אנטשלאסנקי

 ריקאנע אפשטאם. -ּפערטא
  

״ניו יארק שטאלצירט זיך צו ארבעטן אינאיינעם מיט אונזערע צוזאמארבעטער אין ּפערטא ריקא צו  
האט גאווערנער וואקסין ּפאס סיסטעמען,״  19-פארזיכערן צוגעפאסטקייט לענגאויס אונזערע קָאוויד

מארבעט וועט פארשנעלערן דער דעם אנגייענדן אומקער פון  ״דער וויכטיגער צוזא האקול געזאגט.
זיכערע רייזע, מסחר, און עקאנאמישע אנטוויקלונג אקטיוויטעט. אזוי ווי ניו יארק סטעיט איז ווייטער פון  

די פירנדע סטעיטס אין דער אנטוויקלונג און אינאוואציע פון דעם עקסעלסיָאר ּפַאס פלאטפארמע, 
ט צוזאמארבעטער לענגאויס די פאראייניגטע שטאטן ווי אויך איבער צו  ארבעטן מיר אויך מי

פארברייטערן דער באניץ פון זיכערע וואקסינאציע קרעדענשעלס. דאס איז געווארן א ווירקליך ניצבארע  
טעגליכן  -עס אפעקטירט ווירקליך אויפ׳ן טאג —מיטל פאר ניו יארקער פאמיליעס, ארבעטער און רייזנדע 

 לעבן.״  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=PWEBkryo%2Br5k%2FRzDl%2BOqBFPoUDvwttegeIJZnO%2FhqW0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fnys-excelsior-pass-scanner%2Fid1552709177&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=prFBoh59ttPqykHzVgn0%2BVMYV4acOIJIqJa%2F7Fwt168%3D&reserved=0


  
קרעדענשעל סיסטעם, און האט  19-לאנד איינצופירן א קָאוויד-אין-ניו יארק סטעיט איז געווען דער ערשט

זינט דאן געארבעט מיט צוזאמארבעטער לענגאויס די פאראייניגטע שטאטן און ארום צו שטיצן דער  
נאך מער מענטשן אין   באקרעפטיגנדיג —אנטוויקלונג און איינפירונג פון צוגעפאסטע וואקסינאציע ּפאסן 

אפהיטנדע דיגיטאלע  -און אינדרויסן פון ניו יארק צו האבן צוטריט צו א צוטריטליכע, פריוואטקייט
, איז ניו יארק סטעיט׳ס 5דורך גאווערנער האקול אום אקטאבער  געמאלדןוואקסינאציע רעקארד. ווי 

גליכן פעסטצושטעלן פון אנדערע  ׳עקסעלסיָאר ּפַאס׳ סקענער פראגראם געווארן אפדעיט׳עט צו ערמע
. די סטאנדארטן רעכענען אריין די באדייט  ארויסגעבןסטאנדארטן פון  ּפַאסן וועלכע טרעפן צו די סטעיט׳ס 

פובליק געזונטהייט   19-פון פולשטענדיג וואקסינירט באזירט אויף פעדעראלע און סטעיט קָאוויד
וואקסינען, וועלכס   19-באשטעטיגטע קָאוויד WHOאון סיי   CDCאנווייזונגען, וועלכע רעכנט אריין סיי 

נאכפאלגנדיג  מען מער קליענטן וועלכע קומען פון אויסער ניו יארק.ערמעגליכט פאר ביזנעסער אנצונע
דער היינטיגער אנאנסמענט, וועט דאס ארייננעמען די סמארט העלט קארדס ארויסגעגעבן פון ּפערטא  

ריקא, ווי אויך קאנאדע, קאליפארניע, קאלאראדא, הַאווַאאי, לואיזיאנע, ווירדזשיניע, וואשינגטאן, 
איילענד און  -סי, אילינאי, מערילענד, מעסעטשוסעטס, ניו דזשערזי, ראד-אשינגטאן דיקאנעקטיקוט, וו

 יוטא.  
  

נין האט געזאגט, -הויפט אינאוואציע און אינפארמאציע אפיציר פון ּפערטא ריקא ענריקע וואלקערס
באזוכט דורך   ״אונזער אדמיניסטראציע איז באוואוסטזיניג איבער׳ן פאקט אז ניו יארק איז א דעסטינאציע

טויזנטער מענטשן וועלכע פארן פון ּפערטא ריקא צו זען פאמיליע מיטגלידער, ווי אויך פאר ביזנעס 
ביים אנקומען,   19-צוועקן. צו פארשנעלערן דעם פראצעס פון ווייזן באווייז פון וואקסינאציע קעגן קָאוויד

, די  VACU IDאר ניו יארק׳ס אננעמען האבן מיר אויסגעארבעט א צוזאמארבעט וואס וועט ערמעגליכן פ
דיגיטאלע וואקסינאציע קרעדענשעל אונטערנעמונג ארויסגעגעבן דורך ּפערטא ריקא׳ס רעגירונג. ביידע  

אויטאריטעטן האבן צוזאמענגעשטעלט באמיאונגען, וויסנשאפט, און טעכנאלאגישע פארשריטן זינט דעם  
איבער די באציאונגען און צוזאמארבעט צווישן אונזערע   ערשטן טאג, וועלכס איז ווידער נאך א ביישפיל

אדמיניסטראציעס. מיר זענען קאנפידענט אז דער אונטערנעמונג וועט פארגרינגערן דאס פרײע באוועגונג  
 צווישן ביידע יוריסדיקציעס פון די פאראייניגטע שטאטן.״  

  
סעלסיָאר ּפַאס און די  ״עק סטעיט בודזשעט דירעקטאר ראבערט עף. מוכיקא האט געזאגט,

צוזאמארבעטשאפטן וואס ניו יארק סטעיט האט איינגעפירט זענען די יסוד פון די זיכערע און  
הויפט עקאנאמישע טרייבער פאר׳ן   —אפגעהיטענע אומקער פון טוריזם, ביזנעס רייזן, און מסחר 

ריקאנע וועלכע -ר און ּפערטאסטעיט. די היינטיגע מעלדונג בויט אויף דעם, איבערהויפט פאר ניו יארקע
פארן, ארבעטן, און האבן פאמיליע צווישן די צוויי דעסטינאציעס. מיר דאנקען ּפערטא ריקא פאר זייער  

געביטליכע גרופע וועלכע ארבעט לענגאויס ניו יארק  -צוזאמארבעט אין דעם באמיאונג און דער מולטי
 שטיצן אונזערע בירגער״    סטעיט צו כסדר אינאווירן אויף דעם מיטל דירעקט צו 

  
״דער עקסעלסיָאר ּפַאס   סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,

פלאטפארמע באקרעפטיגט ניו יארקער צו זיין מער אין קאנטראל פון זייער געזונטהייט אינפארמאציע ווי  
אימוניזאציע סטאטוס. די   19-ע קָאווידסיי ווען אין דער פארגאנגענהייט, מיט דירעקטע צוטריט צו זייער

אומזיסטע פלאטפארמע און סקענער פראגראם, צו באקומען אין מערערע שפראכן, זענען געווארן א  
דירעקט שטיצנדיג פובליק   —וויכטיגע מיטל פון דעם סטעיט׳ס פאנדעמיע אפרוף ביי יעדע פאזע 

מיט ּפערטא ריקא פארברייטערט אויף דער   געזונטהייט ּפָאליסי און מאסנאמען. דאס זיין צוגעפאסט
און איך דאנק גאווערנער האקול פאר איר פירערשאפט, אונזערע צוזאמארבעטער אין ּפערטא   —באניץ 

 ריקא, און די צוזאמארבעט וואס קומט פאר איבער׳ן סטעיט דאס צו ערמעגליכן.״  
  

ען בלייבן אין קראפט פאר אלע  דער סטעיט׳ס וואקסינאציע באווייז אדער מאסקירונג פאדערונג
אינדרויסנדיגע פובליק ערטער, וואס מאכט דעם עקסעלסיָאר ּפַאס סקענער פראגראם א וויכטיגער  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-excelsior-pass-first-nation-validate-passes-issued-us-states-based&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=nFw8vO6AY3r3w%2FLnyfaDb6i9ETkeI4tZyJUacuOmHyU%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforward.ny.gov%2Fnew-york-state-trusted-issuers&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=qpvwbkgMPMf6djRX5YHto1fRkLGShyacy2zbIjsIdt4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforward.ny.gov%2Fnew-york-state-trusted-issuers&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C74f3be79b5004fd7774a08d9ea70e9e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637798593063538880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=qpvwbkgMPMf6djRX5YHto1fRkLGShyacy2zbIjsIdt4%3D&reserved=0


  198,000ביז היינט זענען געמאכט געווארן איבער   שטאנדטייל פון דעם סטעיט׳ס ווידערעפענונג ארבעט. 
וואס ווייזט אויף דאס איינגלידערן איבער   —ם דאונלאדס פון דעם ׳עקסעלסיָאר ּפַאס׳ סקענער פראגרא

טויזנטער ניו יארקער ביזנעסער, וועלכע ניצן ווייטער ׳עקסעלסיָאר ּפַאס׳ אויף צו קענען גרינג און גלאטיג  
פעסטשטעלן א מענטש׳ס וואקסינאציע סטאטוס. אזוי ווי די סטעיט זעצט פאר ווייטער צו פארברייטערן די  

ייזונג ארכיטעקטור צו טרעפן צו די נייע געברויכן פון ניו יארקער און ביזנעסער,  ׳עקסעלסיָאר ּפַאס׳ ל
ווערט מער שטיצע אנגעבאטן פאר אנדערע סטעיטס און קערפערשאפטן צו פארשנעלערן די אנטוויקלונג  

אז עס אזי צו  אנאנסירטהאט גאווערנער האקול   27פון אינטעראפערירליכע לייזונגען. אום אקטאבער 
דער לאנד׳ס ערשטע פרעימוואורק צו   — ַאס בלופרינטניו יארק סטעיט עקסעלסיָאר ּפדעם  באקומען

העלפן אנדערע סטעיטס און רעגירונגען אין אויסארבעטן דיגיטאלע געזונטהייט קרעדענשעלס, באזירט  
 אויפ׳ן ׳עקסעלסיָאר ּפַאס׳ פלאטפארמע. 

  
, ּפלוס׳ר ּפַאס מיליאן ׳עקסעלסיאָ  2.8מיליאן ּפאסן, אריינגערעכנט איבער  9.6ביז היינט זענען העכער 

  ּפלוסארויסגעגעבן געווארן. ניו יארקער ווערן געמוטיגט אפצונעמען זייער עקסעלסיָאר וואקסינאציע ּפַאס 
פאר א ּפַאס אפציע וואס אנטהאלט זייער בּוסטער אדער צוגעלייגטע דאזע און קען געניצט ווערן אין  

עלט קארדס ווערן אנגענומען. אלס א זיכערע ּפערטא ריקא ווי אויך אין אנדערע ערטער וואו סמארט ה
נישט עקספירירן. ניו יארקער  ּפלוס קָאּפיע פון א יחיד׳ס וואקסינאציע רעקארד, טוט אן עקסעלסיָאר ּפַאס 

 אר זייערע קינדער.  ּפלוס פעלטערן און אויפציער קענען אפנעמען און האלטן אן עקסעלסיָאר ּפַאס 
  .דאּפלוס אפנעמען זייער עקסעלסיָאר ּפַאס בארעכטיגטע ניו יארקער קענען 

  
 — ׳עקסעלסיָאר ּפַאס׳ סקענער עּפער דעם ארגאניזאציעס און ביזנעסער קענען אויסגעפונען מער איב

און ניו יארק   —סיי וועלכע ביזנעס איבער׳ן לאנד און צו באקומען אין איבער צען שפראכן אומזיסט פאר 
  . דאפרעימוואורק  ׳צוטרויליכע ארויסגעבער׳סטעיט׳ס 

  
 .  דאצו דאונלאד׳ען ניו יארק סטעיט׳ס ׳עקסעלסיָאר ּפַאס׳ בלופרינט, באזוכט דעם לינק 

  
  ### 
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