
 
 גאווערנער קעטי האוקול   2/27/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האוקול אנאנסירט פלאן צו ענדיגן סטעיט מאסקע פאדערונג אין סקולס אנגעהויבן 
    2מערץ 

   
    דאזעט דער גאווערנער׳ס פארשטעלונג 

   
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן פלענער צו ענדיגן דער סטעיט פאדערונג פאר  

. די גאווערנער האט דאס באשלאסן באזירט אויפ׳ן אנאליז 2022,  2מאסקעס אין סקולס אנהויבן מערץ 
דאטע ריכטונגען און נאכ׳ן זיך באראטן מיט געזונטהייט און בילדונג   19-פון עטליכע הויפט קָאוויד

מומחים, ווי אויך עלטערן, לערער און סקול אדמיניסטרירער. די מעלדונג פאלגט אויך נאך לעצטערע  
צו באשטימען ריזיקע און טראנסמיסיע שטאפלען אין  CDCעניצט דורך דער ענדערונגען אין מעטריקס ג 

 קאמיוניטיס. אנדערע לינדערונג מאסנאמען זאלן בלייבן אין פלאץ. 
   

״מיט דאס וואקסינירן דורך מער ניו יארקער, און דער אנגייענדער נידערגאנג אין פעלער און  
האספיטאליזאציע פון ָאמיקרָאן אין די פארלאפענע וואכן, גייען מיר אצינד אריין אין א נייער פאזע פון  

-יטיגן דעם גאנץדער פאנדעמיע. וויבאלד ניו יארקער האבן צוגעטרעטן קענען מיר מיט קאנפידענץ באזי
״דאס איז א  האט גאווערנער האוקול געזאגט.סטעיט׳יגן מאסקע פאדערונג אין אונזערע סקולס,״ 

ריזיגע טריט פאראויס פאר אונזערע קינדער און קאמיוניטיס און איך בין דאנקבאר פאר די סטודענטן,  
מיר   —האלטן אפגעהיטן בילדונגס פראפעסיאנעלן און עלטערן פאר זייער טריישאפט אין אונז אלע 

    זענען אנגעקומען צו דעם גרייכפונקט צוליב אייערע שווערע ארבעט.״
   

. צווישן גרויסע סטעיטס  19-ניו יארק האט געמאכט באדייטנדע פארשריטן אין דעם קאמף קעגן קָאוויד
די העכסטע   ,19-וואקסינירטע פאר קאוויד-האט ניו יארק די העכסטע ראטע פון ערוואקסענע פולקאם
העכסטע ראטע פון  -, און די צווייט19-ראטע פון טינעידזשערס פולקאם וואקסינירט פאר קאוויד

פראצענטיגע נידערגאנג  -98ניו יארק סטעיט האט געזען א  .11ביז  5וואקסינירטע קינדער אין די יארן 
  51דערגאנג אין פעלער פאר פעלער זינט דעם שפיץ פון ָאמיקרָאן, און אן אנגייענדן ני  19- אין קָאוויד

    טעג נאכאנאנד.
  

דער צאל קינדער וועלכע טעסט׳ען פאזיטיוו פאר קָאוויד פאלט צו שטאפלען פריער נישט געזען זינט  
פעלער באריכטעט געווארן   229בעפאר סטודענטן האבן זיך אומגעקערט פון זומער פויזע; נעכטן זענען  

פעלער ביים אנהייב פון דעם סקול יאר. קינדער    832ניט פון טאגיגע דורכש-7אין פארגלייך צו א 
   פראצענט זינט דער ָאמיקרָאן שפיץ. 80פאציענט האספיטאליזאציעס זענען געפאלן מיט אומגעפער 

   
מיליאן טעסטס געשיקט געווארן צו   4.8ווינטער הפסקה, זענען -פאראויס פון דעם בעפארשטייענדן מיטל

מיליאן טעסטס וועלן געשיקט ווערן דעם וואך   4.8. א צוגעגעבענע היים צו נעמעןסקולס פאר קינדער א
מיליאן   20.8פאר סטודענטן אהיים צו נעמען ווען זיין קומען צוריק אין סקול אריין. אין סה״כ זענען 

אין לויף פון די לעצטע זעקס וואכן האט דער סטעיט   טעסטס אויסגעטיילט געווארן פאר סקולס.
ערטער, צו ברענגען דעם וואקסין דירעקט צו ניו יארקער   VaxForKids#  261עשטעלט אוועקג

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-02%2FGovernor_Hochul_COVID-19_Briefing_Presentation.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C61c0cef4ff1545b05a4c08d9fa3c9175%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637815960431126707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TS5Mal%2BpaSTAW8EmXShCbzZUIbDde%2BFjxouTp2aPgxg%3D&reserved=0


פאמיליעס צו העלפן עלטערן און אויפציער באקומען פאר זייערע קינדער צוגעפאסט צו ווערן וואקסינירט  
    און גע׳בוסט׳עט.

  
״א דאנק די שווערע ארבעט פון ניו  סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט, 

סטעיט׳יגע מאסקע פאדערונג פאר סקולס. ווי גאווערנער האוקול  -יארקער, קענען מיר הייבן די גאנץ
האט געזאגט, מיר בלייבן וואכזאם בשעת ניו יארק ציעט זיך אויף פאראויס, און אונזער טיעם ביים  

ג אויף די דאטע און אוואנסירן פריצייטיגע אכטונג  העלט דעפארטמענט וועט ווייטער האלטן א נאענט אוי 
וואסער אויפזיכט. מיר מוטיגן ווייטער אלע ניו יארקער זיך צו וואקסינירן און זיך  -סיסטעמען ווי אפפאל

בוסט׳ען, און מיר וועלן ארבעטן אינאיינעם מיט אונזערע צוזאמארבעטער אין בילדונג לענגאויס דעם  
ונזערע סקולס, לערער און סטודענטן האבן די נויטיגע שטיצע צו האלטן  סטעיט צו פארזיכערן אז א

   געזונט און אפגעהיטן אונזערע קלאס צימערן.״
  

איך דאנק דעם גאווערנער פאר  ״ סטעיט בילדונג קאמיסיאנערין דר. בעטי עי. ראזא האט געזאגט,
צו האלטן אונזערע סקולס   איר פירערשאפט. דורך ארבעטן אינאיינעם, קוקן מיר ארויס מיט חשק

   אפגעהיטן פאר סטודענטן און בילדונגס פראפעסיאנעלן.״
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