
 
 גאווערנער קעטי האקול  2/9/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן: 

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט ווינטער מאסנאמען פאר א נייע פאזע פון קאוויד אנטווארט: האלטן ניו 
  יארק זיכער, אפן און זיך רוקנדיג פאראויס

  
מאסקע אדער וואקסין פאדערונג איבערן סטעיט פאר אינעווייניגע ביזנעסער צו אראפגענומען ווערן  

  , בלייבט אן אפציע פאר ביזנעסער, לאקאלע רעגירונגען, קאונטיס10אנגעהויבן פון פעברואר 
  

מאסקעס וועלן ווייטער געפאדערט ווערן אין שפיטעלער, נוירסינג היימער, שעלטערס, 
  טראנספארטאציע און אנדערע פארבינדענע פלעצער

  
פאדערונגען פארבינדן מיט מאסקעס אין פובליק שולעס גייען ווייטער אן און וועלן נאכאמאל 

אקאציע, באזירט אויף פובליק געזונטהייט  ווינטער וו-איבערגעטראכט ווערן אנהויב מערץ, נאך מיטן
  ציפערן

  
 19-העלט קעיר, ביזנעס און און ארבייטער ארגאניזאציעס לויבן אויס גאווערנער האקול'ס קאוויד

  אנטווארט וועלכע איז באזירט געווען אויף וויסנשאפט און באווייזן
  

  דאזעהט גאווערנער האקול'ס פרעזענטאציע 
  

פאר די נייע פאזע פון   ווינטער מאסנאמעןגאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט ניו יארק'ס נייע 
עמיע, געציהלט צו האלט ניו יארק זיכער, אפן און זיך רוקנדיג פאראויס. די ווינטער מאסנאמען די פאנד

פאמערן וואקסינאציעס  באשיצן די שוואכסטע ניו יארקער,  זענען קאנצעטרירט אויף פינף הויפט פונקטן: 
און שטיצן  און בּוסטערס, פארשטערקערן אונזער העלט קעיר סיסטעם, באפולמעכטיגן לאקאלע פירער 

  טערמיניגע ווירקונגען פון קאוויד.-מענטשן וועלכע ספראווענען זיך מיט די לאנג
  

"אזוי ווי מיר הויבן אן א נייע פאזע אין אונזער אנטווארט צו די פאנדעמיע, איז עס מיין הויפט פריאריטעט  
האט גאווערנער האקול ", צו זיכער מאכן אז מיר האלטן ניו יארק זיכער, אפן און זיך רוקנדיג פאראויס

"איך וויל באדאנקען די העלט קעיר ארבייטער, ביזנעס אייגנטימער און איינפאכע ניו יארקער   געזאגט.
וועלכע האבן זיך אויפגעפירט אחריות'דיג דורכאויס דעם ָאומיקרָאן אויפשטייג דורכן זיך אנטוהן מאסקעס 

ת: כאטש מיר רוקן זיך אינעם ריכטיגן ריכטונג, איז די  און וואקסינירט ווערן. אבער מאכט נישט קיין טעו
  פאנדעמיע נאכנישט פאראיבער און אונזערע נייע ווינטער מאסנאמען ווייזן אונז די וועג אויף פאראויס." 

  
וואקסין פאדערונג איבערן  -אדער-גאווערנער האקול האט אנאנסירט אז די אינעווייניגע ביזנעס מאסקע 

, און עס וועט בלייבן אלץ אן  10נומען ווערן אנגעהויבן פון דאנערשטאג, פעברואר סטעיט וועט אראפגע
א  –דער פראטאקאל  אפציע פאר ביזנעסער, לאקאלע רעגירונגען און קאונטיס צו אינפארסירן.

איז   –אזוי ווי פעלער זענען געווארן מער און מער  10צייטווייליגע מאסנאם איינגעפירט אום דעצעמבער 
ן א ווירקזאמע כלי ביים אדרעסירן דעם ווינטער כוואליע און דעם אויפשטייג פון דעם ָאומיקרָאן  געווע

וואריאנט. יעצט, מיט די פאלנדע צאלן פון פעלער און האספיטאליזאציעס, איז די צייטווייליגע מאסנאם 
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די אפציע יא צו האלטן  מער נישט נויטיג אין די גאנצע סטעיט. קאונטיס, סיטיס און ביזנעסער וועלן האבן 
  וואקסין פאדערונג אויב זיי באשליסן אזוי.-אדער-די מאסקע

  
, און מאסקע 19-מאסקעס בלייבן ווייטער א קריטישע מיטל צו באקעמפן די פארשפרייטונג פון קאוויד

פאדערונגען וועלן בלייבן אין קראפט אין געוויסע פלעצער וואו עס געפונען זיך אסאך מענטשן. אלע העלט  
דעּפארטמענט און פון  קעיר פלעצער וועלכע זענען אונטערגעבויגן אונטער די רעגולאציעס פון די העלט 

אנדערע פארבינדענע סטעיט אגענטורן וועלן פארזעצן צו פאדערן מאסקעס. מאסקעס וועלן אויך  
געפאדערט ווערן אין נוירסינג היימער, מושב זקנים אנשטאלטן, טורמעס און דזשעילס, היימלאזע 

לענס(, פובליק שעלטערס און שעלטערס פאר געליטענע פון משפחה ַאביּוז )דָאמעסטיק ווייא
טראנספארטאציע צענטערן און אזוי אויך באנען, עראפלאנען און לופטפעלדער, ווי עס פארלאנגט זיך 

  לויט די פעדעראלע רעגולאציעס.
  

גאווערנער האקול האט אויך אנאנסירט פלענער צו איבערטראכטן די מאסקע פאדערונג אין סקולס  
נס קענען פארזעצן צו לערנען פנים אל פנים און אינעם  אנהויב מערץ, צו זיכער מאכן אז שילער/י

קלאסצימער. די איבערטראכטן וועט זיין באזירט אויף פובליק געזונטהייט ציפערן, אריינרעכענענדיג  
איינוואוינער, האספיטאליזאציע ראטעס,  100,000ווי צום ביישפיל די צאל פעלער פער  וויכטיגע ציפערן,  

באלע אנטוויקלונגען און האספיטאליזאציעס פון קינדער. פלענער זענען שוין  וואקסינאציע ראטעס, גלא
'טע קלאס 12יעצט אונטערוועגנס צו פארטיילן צוויי טעסטס פאר יעדע שילער/ין פון קינדערגארטן ביז 

ווינטער וואקאציע און צו פארזעצן די פארטיילונג דעם פאלגנדעם וואך ווען די שילער/ינס -פאר די מיטן
דערווייל האט גאווערנער האקול אנגעוויזן די העלט דעּפארטמענט צו ארבעטן   רן זיך צוריק צו סקול.קע

אויף פאראויסיגע אנווייזונגען, זיך צוהערנדיג צו די עצות פון מחנכים/ות און עלטערן, צו האלטן 
  שילער/ינס און לערער/ינס פארזיכערט.

  
פאנדעמיע, האט גאווערנער האקול פארגעשטעלט עטליכע נייע   מיט דעם אנהויב פון א נייע פאזע אין די 

ווינטער מאסנאמען צו העלפן האלטן ניו יארקער פארזיכערט. די מאסנאמען רעכענען אריין באמיאונגען  
  צו:

  
  באשיצן די שוואכסטע .1
  פארמערן צוטריט צו וואקסינען, בּוסטערס און טעסטינג  .2
  פארשטערקערן די העלט קעיר סיסטעם .3

  באפולמעכטיגן לאקאלע פירער .4
  טערמיניגע קאוויד ווירקונגען-שטיצן ניו יארקער וועלכע ספראווענען זיך מיט לאנג .5

  
  באשיצן די שוואכסטע

  
ניו יארק סטעיט וועט פארזעצן צו איינהאנדלען און פארטיילן מאסקעס און טעסטס פאר ניו יארקער צו  

סטעיט'ס זאפאס פון טעסטס זיכער מאכן אז די וועלכע נויטיגן זיך דערין קענען דאס באקומען. די 
מיליאן טעסטס זענען פארטיילט געווארן פאר סקולס, און   14.2מיליאן טעסטס. איבער  92באשטייט פון  

מיליאן טעסטס זענען פארטיילט געווארן   4.2טעסטס וועלן ווייטער פארטיילט ווערן ווי עס נויטיגט זיך. 
זקנים אנשטאלטןט און אנדערע אנשטאלטן וואו  מיליאן טעסטס פאר מושב  2.4פאר נוירסינג היימער, 

  מיליאן טעסטס זענען פארטיילט געווארן פאר קאונטיס. 4מענטשן וואוינען אין גרופעס, און 
  

מיליאן מאסקעס זענען  5.5מיליאן מאסקעס זענען פארטיילט געווארן פאר נוירסינג היימער און  1.28
  פארטיילט געווארן פאר קאונטיס.

  



באזוך תקנות אין נוירסינג היימער וועלן בלייבן אין קראפט. באזיכער מוזן פארשטעלן א באווייז פון א  
  באזוך, און מאסקעס וועלן ווייטער געפאדערט ווערן.שעה פון זייער  24נעגאטיווע טעסט אין די 

  
'פטע  12טעסטס וועלן ווערן ברייט צוגעשטעלט פאר שילער/ינס כדי שילער/ינס פון קינדערגארטן ביז 

  ווינטער וואקאציע מיט צוויי טעסטס.-קלאס זאלן קענען אהיימגיין פאר זייער מיטן
  

  און טעסטינגפארמערן צוטריט צו וואקסינען, בּוסטערס 
  

ניו יארק סטעיט'ס מאסן וואקסינאציע און טעסטינג פלעצער וועלן בלייבן אפן צו זיכער  •
מאכן אז אלע בארעכטיגטע ניו יארקער קענען באקומען ערשטע, צווייטע און דריטע 

  דאזעס פאר זיי אליין און פאר זייערע קינדער. 
ָאּפ' פראגראמען זעצן פאר זיך צו  -צייטווייליגע 'ּפַאּפ VaxForKids#די סטעיט'ס  •

פלעצער   193נייע פלעצער אויפגעשטעלט היינט און  63פארברייטערן מיט 
אויפגעשטעלט ביז היינט אין סך הכל. די אונטערנעמונג ברענגט דעם וואקסין דירעקט צו  

ניטי צענטערן און ביי  עלטערן, גַארדיענס און זייערע קינדער ביי לאקאלע סקולס, קאמיו
ערטער ווי פארמער'ס מארקעטס צו מאכן דאס וואקסינירט ווערן באקוועם און צוגענגליך 

  פאר פאמיליעס.
ּבייָאוענטעק -ניו יארק סטעיט טוט גרייט זיך אקטיווערהייט צו דאס אז דער פייזער •

  .יאר אלט 5וואקסין וועט אנגעהויבן געגעבן צו ווערן פאר קינדער אונטער 
די סטעיט'ס שטאנדהאפטיגע אויפקלערונג באמיאונגען צו אונקומען צו ניו יארקער מיט   •

באזירטע אינפארמאציע איבער דעם וואקסין גייען ווייטער אן דורך -גוטע, וויסנשאפט
, דיגיטאלע קאמפיינען און קאמפיינען אויף מערערע  טראדיציאנאלע אדווערטייזינג

 Excelsiorפראנטן, דירעקטע טעקסט מעסעדזשעס, אויטאמאטישע טעלעפאן רופן און  
Pass .עּפ נָאוטיפיקעישענס  

וועלן בלייבן אפן   טעסטינג פלעצערשותפות'דיגע  -אנגעפירטע און סטעיט-סטעיט 61אלע  •
 טעסטינג.   19-ן צוטריט פאר ניו יארקער צו קאווידצו גיב

איבערן סטיעט אין   פלעצער 1,800טעסטינג בלייבט אויך ברייט צו באקומען ביי איבער   •
  יעדן ראיאן אין די סטעיט.

  
  פארשטערקערן די העלט קעיר סיסטעם

  
  4קזעקיוטיוו ארדער ע כדי זיך צו באהאנדלען מיט פראבלעמען פון א מאנגל אין איינגעשטעלטע, וועט 

וואס פארמערט בויגזאמקייט מיט שטאב מיטגלידער בלייבן אין קראפט. די נעשיאנאל גַארד וועט  
 צו טרענירט ווערן צו קענען אריינגעשטעלט ווערן אין פלעצער וואו זיי פעלן זיך אויס.   פארזעצן

  
האט די סטעיט שוין ארויסגעשיקט   2.0ווינטער אויפשטייג פלאן  אלץ טייל פון די גאווערנער'ס 

מיטגלידער, פון די פאראייניגטע שטאטן   20נשאפטן, באשטייענדיג פון  מעדיצינישע ספעציאליטעט מא
מיטגלידער   35מיליטער שפיטאל שטיצע מאנשאפט צו ערי קאונטי מעדיקעל צענטער, א מאנשאפט פון 

נייע אמבולאנס מאנשאפטן צו פארשידענע ראיאנען אין די   92ָאּפסטעיט אין סירעקיוס,  SUNYצו 
 Medical, און צוויי מעדיצינשע ספעציאליטעט מאנשאפטן )NYCצו  50סטעיט, אריינרעכענענדיג  

Specialty Teams, MST מיטגלידער פון די פארטיידיגונג דעּפארטמענט   20( באשטייענדיג פון
(morialStrong Me צו דעם )Strong Memorial שפיטאל.  
  

גאווערנער האקול האט אויך אויסגערעכנט אינוועסטירונגען צו פארשטערקערן די העלט קעיר סיסטעם 
ביליאן דאלאר  10בודזשעט.  2023'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע און אין די פיסקאלע יאר  2022אין איר 

די העלט קעיר ארבעטסקראפט מיט צוואנציג פראצענט אין פינף יאר.  וועלן אינוועסטירט ווערן צו וואקסן 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqlyWSnJhV8A&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294319836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0wHDzYhP%2FeO78juhW7PHQcSWW5Sd3eTfkutQe%2FXu8Lc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-testing&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GZoDtCx1Fv4i2lcmzr67LXUlxPlSRgu5H5%2B%2FbPcdVPc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Ffind-test-site-near-you&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=j5l%2FAVvHyP5VlM8qB5840bOZccX3qX1e9GPp1NaHxgc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-4-declaring-statewide-disaster-emergency-due-healthcare-staffing-shortages-state&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vZVnforxkhoW%2BBArpKP48piKBbK7oZnXmIFRhAPnMTM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-4-declaring-statewide-disaster-emergency-due-healthcare-staffing-shortages-state&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vZVnforxkhoW%2BBArpKP48piKBbK7oZnXmIFRhAPnMTM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-partnership-between-nys-department-health-and-new-york-national&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WCydV5np1VTloBvVEcTaNHqU5QVNEL%2Fpj365eeSHjlo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-winter-surge-plan-20&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3Myew6J1tBX6lA5Bt6F%2BxksxAn8cw%2FyrEG16I7K2pjw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-winter-surge-plan-20&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3Myew6J1tBX6lA5Bt6F%2BxksxAn8cw%2FyrEG16I7K2pjw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-winter-surge-plan-20&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3Myew6J1tBX6lA5Bt6F%2BxksxAn8cw%2FyrEG16I7K2pjw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-additional-support-federal-government-provide-military-medical-teams&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pfjRzVZsWgR7Rvi2pyFfKNDaAHqrOODVGxyW8wr3Jis%3D&reserved=0


ביליאן דאלאר וועלן אינוועסטירט ווערן אין געהאלטן און באנוסן צו אפשטעלן די שוואונג פון העלט   4
ביליאן דאלאר וועלן אינוועסטירט ווערן דורך די קאפיטאל   1.6קעיר ארבייטער וועלכע זאגן זיך אויף. 

  פלאן.
  

  באפולמעכטיגן לאקאלע פירער
  

גאווערנער האקול'ס היינטיגע אנאנס קומט נאכן זיך דורכרעדן מיט לאקאלע פירער איבער שריט וואס די  
  .19- סטעיט נעמט אונטער צו באקעמפן קאוויד

  
  טערמיניגע קאוויד ווירקונגען-שטיצן ניו יארקער וועלכע ספראווענען זיך מיט לאנג

  
עם דאנערשטאג האט די סטעיט'ס העלט דעּפארטמענט אפגעהאלטן א דעם פארגאנגענ •

מענטשן האבן זיך   2,000איבער 'לאנגע קאוויד', און איבער   פאנעל פון מומחים
די פאנעל איז באשטאנען פון ספעציאליסטן,  רעגיסטרירט צו זעהן די פאנעלן. 

דאקטוירים, געזעלשאפט וויסנשאפטלער, פאציענטן און שתדלנים וועלכע האבן  
  מיטגעטיילט פון זייער ערפארונג, מומחיות און געדאנקען.

וועט   –און די פארזעצנדע קאנצעטרירונג און שטודיע דורך די דעּפארטמענט  –די שמועס  •
אינפארמאציע פאר די סטעיט'ס אנטווארט, פון ּפאליסי און רעגולאציעס  זיין די מקור פון

ביז זאכן צו נעמען אין באטראכט פאר פראגראמען צו שטיצן ניו יארקער וועלכע ליידן פון  
  'לאנגע קאוויד' און אזוי אויך די העלט קעיר פראפעסיאנאלן וועלכע גיבן זיך אפ מיט זיי.

  
"דורכאויס יעדע שטאפל פון די  מערי ט. באסעט האט געזאגט:  סטעיט העלט קאמישאנער דר.

פאנדעמיע, און זינט ָאומיקרָאן האט זיך באוויזן, האט די העלט דעּפארטמענט נאכגעפאלגט די  
אנטווארט. היינט   19-באזירטע קאוויד-וויסנשאפט צו לערנען וויאזוי זיך אפצורופן מיט די סטעיט'ס ציפערן

א קריטישע ווענדפונקט אין אונזער קאמף, מיט דעם וואס די פאדערונג פאר א  האבן מיר דערגרייכט 
באווייז פון וואקסינאציע אדער אנטוהן א מאסקע פאר ביזנעסער, רעסטוראנטן און אנדערע אינעווייניגע  

ט פובליק פלעצער וועלן אפלויפן. אזוי ווי דער ווינטער אויפשטייג בארואיגט זיך, בלייבט דאס וואקסיניר
ווערן און באקומען דעם בּוסטער קריטיש צו פארזעצן מיט די פארשריט וואס מיר האבן געמאכט, און  

אנטוהן א מאסקע בלייבט גאר וויכטיג צו האלטן קינדער אין סקולס זיכערערהייט און האלטן יעדן איינעם  
מענטשן. אזוי ווי מיר   פארזיכערט אין פובליק טראנספארטאציע און אנדערע פלעצער וואס זענען פול מיט

זעצן פאר צו אפלערנען די ציפערן, איז די דעּפארטמענט אויך קאנצעטרירט אויף צו זיכער מאכן אז די  
 נויטיגע שטיצע איז דא פאר די וועלכע ליידן פון 'לאנגע קאוויד'."  

  

( פרעזידענט און  Business Council of New York Stateביזנעס קאונסיל פון ניו יארק סטעיט )
CEO ,אזוי ווי דאס באשיצן די פובליק געזונטהייט בלייבט אונזער  , העדער בריטשעטי, האט געזאגט"

הויפט זארג, זענען מיר אויך דאנקבאר פאר די גאווערנער'ס באמיאונגען צו זיכער מאכן אז די סטעיט  
דוכאויס די   ּפאליסיס נעמען אין באטראכט די קאוויד שטאפלען וועלכע האלטן זיך אין איין טוישן.

געבער אונטערגענומען די נויטיגע זיכערהייט באווארענונגען און אויסגעפאלגט פאנדעמיע האבן ארבעטס
סטעיט און פעדעראלע אנווייזונגען צו פארזיכערן די זיכערהייט פון זייערע ארבייטער און קונדן. מיר האפן  

ערהוילן זיך   אז נייע ּפאליסיס וועלן ערמוטיגן ניו יארקער צו פארזעצן צו שטיצן ניו יארקע ביזנעסער וועלן
  נאכאלץ פון די פאנדעמיע." 

  
( פרעזידענט New York State Association of Countiesניו יארק סטעיט קאונטיס פארבאנד )
"מיר אפלאדירן גאווערנער קעטי האקול'ס באשלוס אראפצונעמען מַארטא סַאווערברעי האט געזאגט, 

פארמיידונג   19-באשלוסן זאלן איבער קאווידדי מאסקע פאדערונג איבערן סטעיט און ערלויבן אז 
מאסנאמען זאלן געמאכט ווערן אויף א לאקאלע פארנעם. לאקאלע פירער און העלט בעאמטע האבן די  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-and-new-york-state-department-health-announce-expert-consortium-address-long&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HorPxU4WCdmVvY17oEoGaF%2BCp41KJqKCKnZxTCejmKk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-and-new-york-state-department-health-announce-expert-consortium-address-long&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HorPxU4WCdmVvY17oEoGaF%2BCp41KJqKCKnZxTCejmKk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-and-new-york-state-department-health-announce-expert-consortium-address-long&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HorPxU4WCdmVvY17oEoGaF%2BCp41KJqKCKnZxTCejmKk%3D&reserved=0


טרענירונג און פובליק געזונטהייט ערפארונג צו פארזיכערן די געזונטהייט און זיכערהייט פון די ברייטע  
נארמאלן לעבן איז א גוטע טריט פאר אונזערע איינוואוינער און  סיי וועלכע טריט צוריק צום  פובליק.

ביזנעסער וועלכע האבן זיך אזוי געמוטשעט צו באשיצן איינער דעם אנדערן פאר כמעט צוויי יאר. מיר  
אריינרעכענענדיג טעסטינג,   –אנערקענען גאווערנער האקול'ס פובליק געזונטהייט מאסנאמען 

דורכאויס די פאנדעמיע, און מיר זענען דאנקבאר   –נסי פארוואלטונג הילף  וואקסינאציעס און עמערדזשע
פאר די שריט וואס זי האט אונטערגענומען זיך אפצוגעבן מיט דעם כוואליע אן נאך מער איינצוימען  

ביזנעסער. מיר באגרוסן יעצט די געלעגנהייט צו צוריקגעבן די כוח פון אנשטעקיגע קראנקייט  
  די קאונטיס." קאנטראלירונג צו 

  
, קעטרין CEO( פרעזידענט און Partnership for New York Cityשותפות פאר ניו יארק סיטי )

"גאווערנער האקול'ס באשלוס צו ערלויבן מאסקע פאדערונגען צו אויסלויפן ביי  וויילד, האט געזאגט, 
ארבעטספלעצער וועט ערמוטיגן ארבייטער זיך אומצוקערן צו די ארבעט און עס וועט פארשנעלערן די  

 סיטי'ס עקאנאמישע ערהוילונג. עס איז די ריכטיגע באשלוס."  
  

 Building and Constructionגרעיטער ניו יארק ) בויען און קאנסטרוקציע האנדל קאונסיל פון
Trades Council of Greater New York ,די  ( פרעזידענט גערי לעבַארבערא האט געזאגט"

מאסקע פאדערונג האט געהאלפן האלטן ניו יארק'ס ארבעטנדע מענער און פרויען פארזיכערט און  
מאמענטן פון די פובליק געזונטהייט קריזיס. די   געזונט דורכאויס די מערסטע אומזיכערע און וואקלדיגע

פארגרינערונג פון אינעווייניגע מאסקע פאדערונגען פאר ביזנעסער איז א פאזיטיווע צייכן אין ניו יארק'ס  
פעלער פאלנדיג איבער די סטעיט און   19-ערהוילונג וויבאלד עס איז א דירעקטע רעזולטאט פון קאוויד

ע אליינס אונטערגייענדיג. מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פאר  האפנטליך פון די פאנדעמי 
איר איבערגעטראכטע און שטאנדהאפטיגע פירערשאפט אריבערפירנדיג ניו יארק דורכאויס די  

  אומזיכערע צייטן." 
  

ע  "אין ליכט פון די היינטיגפרעזידענט מַאריָאו סילענטָאו האט געזאגט,  AFL-CIOניו יארק סטעיט 
אנאנס, דאנקען מיר די גאווערנער פארן זיכער מאכן אז ארבעטסגעבער האבן נאכאלץ די 

פאראנטווארטליכקייטן אונטער סטעיט געזעצן, אריינרעכענענדיג די פובליק ארבייטער זיכערהייט און  
געזעץ   HERO( און די ניו יארק Public Employee Safety and Health Actגעזונטהייט געזעץ )

וועלכע בלייבן אין קראפט. די געזעצן שטעלן אוועק זיכערהייט פראטאקאלן צו באשיצן ארבייטער און די  
פובליק. זיך רוקנדיג פאראויס, און מיט דעם וואס די מאסקע פאדערונג ווערט אראפגענומען, מוזן  

אסיגע שוץ מאסנאמען  ארבעטסגעבער פארזעצן צו ארבעטן מיט זייערע ארבייטער צו זיכער מאכן אז פ
  ווערן אונטערגענומען." 

  
( New York State Restaurant Associationניו יארק סטעיט רעסטוראנט פארבאנד )

"אזוי ווי דאס באשיצן די פובליק געזונטהייט  , מעליסע פליישאט, האט געזאגט, CEOפרעזידענט און 
אר די גאווערנער'ס אונטערנעמונגען צו זיכער  בלייבט אונזער הויפט זארג, זענען מיר אויך דאנקבאר פ

דוכאויס די   מאכן אז סטעיט ּפאליסיס שפיגלען אפ די קאוויד שטאפלען וועלכע האלטן זיך אין איין טוישןח.
פאנדעמיע האבן ארבעטסגעבער אונטערגענומען די נויטיגע זיכערהייט באווארענונגען און אויסגעפאלגט 

ונגען צו פארזיכערן די זיכערהייט פון זייערע ארבייטער און קונדן. מיר האפן  סטעיט און פעדעראלע אנווייז
אז נייע ּפאליסיס וועלן ערמוטיגן ניו יארקער צו פארזעצן צו שטיצן ניו יארקע ביזנעסער וועלן ערהוילן זיך  

  נאכאלץ פון די פאנדעמיע." 

  
( פרעזידענט און  Retail Council of New York Stateריטעיל קאונסיל פון ניו יארק סטעיט )

CEO ,דורכאויס די פארגאנגענע עטליכע וואכן האט גאווערנער  , מעליסע ָאו'קַאנאר, האט געזאגט"
'ן  האקול געלייגט די געזונטהייט און זיכערהייט פון ניו יארקער אלץ איר הויפט פריאריטעט, בשעת

'ווינטער אויפשטייג' אין   19-אנערקענען די וויכטיגקייט פון אפן האלטן די עקאנאמיע דורכאויס די קאוויד



ניו יארק. די היינטיגע אנאנס איז א פאזיטיוו אנטוויקלונג פאר ריטעיל געשעפטן איבער די גאנצע סטעיט,  
ער עקאנאמישע ערהוילונג  און מיר וועלן פארזעצן צו ארבעטן צוזאמען מיט די גאווערנער איב

  אונטערנעמונגען." 
  

( פרעזידענט Greater New York Hospital Associationגרעיטער ניו יארק שפיטאל פארבאנד )
"די גרעיטער ניו יארק שפיטאל פארבאנד גיבט איר פולע שטיצע פאר  קענעט רעיסק האט געזאגט, 

גאווערנער האקול'ס באשלוס צו לאזן די מאסקע פאדערונגען אפלויפן. צו אונזער ערלייכטערונג זענען  
האספיטאליזאציעס צוליב קאוויד דראמאטיש געפאלן אין די לעצטיגע וואכן, און מיר זענען אפטימיסטיש  

ייטער גיין אין דעם ריכטונג, באזונדערס אזוי ווי מער און מער ניו יארקער ווערן וואקסינירט.  אז עס וועט וו 
מיר באדאנקען די   זיך צוריקקערן צום נארמאלן לעבן וויפיל מעגליך איז גענוי וואס עס פעלט זיך אויס.

און אזוי ווי אלעמאל גאווערנער פאר איר אויסגעווענטליכע פירערשאפט דורכאויס די גאר שווערע צייטן, 
  שטייען מיר גרייט צו העלפן אין סיי וועלכע וועג וואס איז נאר נויטיג צו באקעמפן די פאנדעמיע." 

  
"איך שטיץ די  , מייק דַאולינג, האט געזאגט, Northwell Healthפון  CEOפרעזידענט און 

עס איז שכל'דיג און באזירט אויף די ציפערן. עס איז יעצט די צייט צו אנהויבן די  גאווערנער'ס באשלוס. 
  אריבערגאנג צו א מער נארמאלע וועג פון לעבן." 

  
, טאמאס CEO( פרעזידענט און Erie County Medical Centerערי קאונטי מעדיקעל צענטער )

"גאווערנער האקול פארשטייט קלארערהייט אז די  , האט געזאגט, PhDדזש. קווַאטרָאוש דזשּוניאר, 
רעסטוראנט אינדוסטריע וואלט נישט געקענט איבערלעבן נאכאמאל צו פארשפארט ווערן, און די מאסקע  

פאדערונג האט געהאלפן זיכער מאכן אז מיר האבן געקענט בלייבן אפן פאר קונדן צו עסן אינעווייניג  
וען פעלער האבן זיך פארמערט. יעצט ווען די ציפערן זעצן פאר אין דעם ריכטיגן  אפילו אין די צייט ו 

ריכטונג און די קונדן פילן מער זיכער, בלייבן מיר פול מיט האפנונג אז עס קומען בעסערע צייטן און אז  
ג מיר קענען פארזעצן אונזער ערהוילונג פון די טונקלסטע טעג פון די פאנדעמיע. די מעסיגע צוגאנ

באלאנסירט פובליק געזונטהייט זארגן פון איין זייט מיט די נויט צו האלטן אונזערע טירן אפן פון די  
  אנדערע זייט." 
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