
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/17/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

טעסטס וועלן ארויסגעשיקט ווערן   19-מיליאן קָאוויד 20גאווערנער האוקול אנאנסירט איבער 
 איבער׳ן סטעיט ביז פרילינג צו הייבן די אנגייענדע גרייטקייט ארבעט 

  
טעסטס וועלן אויסגעטיילט ווערן צו נּורסינג הָאומס, אויפפאסונג אנטשטאלטן פאר ערוואקסענע,  

נונגען, סיניָאר צענטערס, עסנווארג קאמערן, און ערוויילטע באאמטע פאר וואוי NYCHAסקולס, 
 ארטיגע קאמיוניטיס  

  
מיליאן טעסטס שוין אויסגעטיילט לענגאויס דעם סטעיט אין לעצטערע מאנאטן, און   54איבער 

 מיליאן איינגעשאפן ביז היינט  90איבער 
  

 מיליאן טעסטס  20סטעיט וועט אוועקשטעלן באווארעניש זאפאסן פון לכל הפחות 
  
  

קָאנטער טעסטס -די-ָאווער 19-ן קָאווידמיליא 20גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז איבער 
וועלן אויסגעטיילט ווערן לענגאויס דעם סטעיט ביז אין פרילינג צו הייבן ניו יארק סטעיט׳ס אנגייענדע  

   גרייטקייט ארבעט.
  

וויכטיגע מיטל אין דעם קאמף  -״ווי מיר האבן געזען דורכאויס דער פאנדעמיע זענען טעסטס א קריטיש
האט  און אפהאלטן דאס זיין אויסגעשטעלט צו אנדערע,״  19-אפצושטעלן דער פארשפרייטונג פון קָאוויד

צט די צייט  ״כאטש אונזערע ציפערן זענען נאך אלץ נידעריג, איז אי גאווערנער האוקול געזאגט.
אונטערצוהייבן די אויסטיילונג פון טעסטס און גרייט מאכן אונזערע זאפאסן אויף צו העכערן אונזער  

גרייטקייט פאר׳ן צוקונפט צו באשיצן אונזערע קאמיוניטיס און זיכערערהייט ווייטער דורך צו גיין דער  
 פאנדעמיע.״  

  
טער טעסטס פאר נּורסינג הָאומס, אויפפאסונג  קָאנ-די-דער סטעיט וועט ווייטער צושטעלן ָאווער

אנטשטאלטן פאר ערוואקסענע, און סקולס, און וועט אויך ארבעטן אינאיינעם מיט ערוויילטע באאמטע  
פאר אנגייענדע אויסטיילונג פאר׳ן פובליק, דורכאויס די קומענדע פאר מאנאטן צו אידענטיפיצירן נייע  

   ארקער אפגעהיטן.פעלער און האלטן ניו י 19-קָאוויד
  

דאס נעמט אריין איין מיליאן טעסטס פאר סקולס אינדרויסן פון ניו יארק סיטי יעדע אנדערע וואך ביז׳ן  
ניו יארק סיטי באקומט מער נישט קיין סטעיט אויסטיילונגען וויבאלד זיי האבן גענוג   ענדע סקול יאר.

טעסטס זענען איבערצייגט געווארן אלס אן  -רהייםאינדע  טעסטס אויף זיך דורכצוקומען ביז׳ן ענדע יאר.
אומשאצבארע מיטל אויף צו אידענטיפיצירן פעלער און באשיצן אונזערע קאמיוניטיס; צוליב זיי האט מען  

פאזיטיווע פעלער צווישן סטודענטן און שטאב מיטגלידער נאך דעם ווינטער   15,000געפונען לכל הפחות  
 פויזע אליין.  

  



צו די אנגייענדע אויסטיילונגען וועט די סטעיט פארמערן די אויסטיילונג פונקטן פאר טעסטס.  אין צוגאב 
דער סטעיט וועט ארבעטן אינאיינעם מיט מעיארס, קאונטי עקזעקיוטיוון, קאנגרעס מיטגלידער, בארא 

  פרעזידענטן און סטעיט לעגיסלאטארן לענגאויס ניו יארק צו העכערן צוטריט צו טעסטס פאר׳ן
  NYCמיליאן טעסטס צו די  1.74און דער סטעיט וועט קאארדינירן דאס אויסטיילן  אלגעמיינעם ציבור.

  500,000הָאוזינג אויטאריטעט טענאנטן, גענוג פאר יעדן הויזגעזינד צו באקומען פיר טעסטס. נאך 
ענטערס לענגאויס טעסטס וועלן צוגעשטעלט ווערן צו פארשידענע ערליי עסנווארג קאמערן און סיניָאר צ

 דעם סטעיט, לויט דער פארלאנג. 
  

, האט גאווערנער האוקול און איר מאנשאפט  2021בעפאר דעם ָאמיקרָאן אנפלייץ ביים ענדע 
קָאנטער טעסטס אויף צו באקעמפן דעם ָאמיקרָאן  -די-אידענטיפיצירט די נויט צו פארזיכערן ָאווער

סּורדזש, צושטעלנדיג רעגלמעסיגע אויסטיילונגען צו דעם אלגעמיינעם פובליק, שטעלנדיג צום ערשט  
   אקסענע לענגאויס דעם סטעיט.סקולס און אויפפאסונג אנטשטאלטן פאר ערוו

  

מיליאן טעסטס זענען שוין אויסגעטיילט געווארן לענגאויס ניו יארק זינט אנהייב יאר,   54איבער 
מיליאן טעסטס פאר נּורסינג הָאומס און  12.5מיליאן טעסטס פאר סקולס,  30אריינגערעכנט באלד 

מיליאן טעסטס צו ארטיגע באאמטע אויף   10אויפפאסונג אנטשטאלטן פאר ערוואקסענע, און איבער 
די אויסטיילונג ארבעט קומט נאכ׳ן איינשאפן   אויסצוטיילן פאר׳ן פובליק אין יעדע פון זייערע קאמיוניטיס.

   מיליאן רעּפיד טעסטס אין לעצטערע מאנאטן. 90איבער 
  

טס אוועקגעלייגט געווארן  מיליאן טעס 20מיליאן טעסטס איינגעשאפן זענען אומגעפער  90פון די איבער  
 צו העלפן דאס גרייט זיין פאר סיי וועלכע פאטענציעלע אנפלייצן שפעטער דאס יאר. 

  
סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין דזשעקי ברעי 

ן טעסטס צו ניו יארקער  ״דעם ווינטער האט גאווערנער האוקול געזען עס זאל אנקומע האט געזאגט,
אויף צו באקעמפן דעם ָאמיקרָאן סּורדזש. די טעסט קיטס האבן געהאלפן אונז אלע אפצוהיטן דורך  

אידענטיפיצירן פעלער גאר פון סאמע אנהייב, און אזוי ארום האבן ניו יארקער געקענט נעמען באלדיגע 
וועט ווייטער אויסטיילן נאך   DHSESשריטן אפצושטעלן דער פארשפרייטונג. אונזער מאנשאפט ביי 

מיליאנען טעסטס צו ניו יארקער אין קומענדן פרילינג כדי אונז צו העלפן אידענטיפיצירן צוקונפטיגע  
אינפעקציעס און שטערן די טראנסמיסיע פון אנהייב אן, און וועלן אויסהאלטן די סטעיט׳ס זאפאסן פון  

   ונפטיגע אנפלייץ.״נויטיגן מיטל אין פאל פון א צוק -דעם העכסט
  

-״טעסט׳ען איז געווען א קריטיש סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,
, און דער סטעיט זעצט פאר ווייטער מיט די  19-וויכטיגע מיטל אפצושטעלן דער פארשפרייטונג פון קָאוויד

רקער. דאס אויסטיילן רעּפיד טעסטס איז  וויכטיגע ארבעט פון זען עס זאלן אנקומען טעסטס צו ניו יא
געווען אן עיקר פונקט פון גאווערנער האוקול׳ס ווינטער אנפלייץ פלאן, און טעסט׳ען פארבלייבט ווייטער  

פלעצער און קאמיוניטיס וועלכע זענען מער ריזיקירט  -אן אופן צו העלפן אונזערע קלאסרומס, ארבעטס 
-ן אפגעהיטן. אויב ניו יארקער זענען אויסגעשטעלט געווארן צו קָאווידאויף צו קענען זיך האלטן געזונט או

- , שפירן סימּפטאמען אדער זענען לעצטנס ארומגעפארן, זאלן זיי אויסניצן די בחינם׳דיגע אינדערהיים19
עסטס וועלכע ווערן אויסגעטיילט איבער׳ן גאנצן סטעיט א דאנק די שווערע ארבעט פון אונזערע  ט

ר ביי דער ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי  צוזאמארבעטע
 סערוויסעס.״  

  
-״טעסט׳ען קיטס זענען א העכסט געזאגט, קאזינס האט-סענאט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט

עלן דעם  , און איך דאנק גאווערנער האוקול פאר צושט19-נייטיגע מיטל אין אונזער קאמף קעגן קָאוויד
נויטיגן מיטל צו העלפן באשיצן אונזערע קאמיוניטיס. אזוי ווי מיר הויבן אן צו נעמען שריטן  -העכסט

פארצוזעצן ווייטער דאס לעבן אונטער א נייעם נארמאלקייט צושטאנד און העלפן ניו יארקער אנצוגיין  



ערעכנט זיך לאזן וואקסינירן און  ווייטער, מוטיג איך מענטשן אויסצוניצן די צוגעשטעלטע מיטלען, אריינג
   בוסט׳ען.״

 
״דורך ארויסשיקן טעסטס צו עטליכע פון אונזערע   ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האט געזאגט,

ריזיקירטע טיילן פון דער באפעלקערונג העלפט גאווערנער האוקול פארזיכערן אז די מערסט  -העכסט
אויסגעשטעלטע ניו יארקער האבן אנגייענדע צוטריט צו די מיטלען זיך צו האלטן געזונט. די צוגעגעבענע  

די הונדערטער טויזנטער טעסטס וואס די שטאט האט אויסגעטיילט,  טעסטס וועלן זיין אין צוגאב צו 
האלטן ניו יארק סיטי פארזיכערט און אונז העלפן זיך פולשטענדיג צוריק עפענען. צוזאמארבעטן מיט 

וויכטיגער טייל פון אונזער פאנדעמיע גרייטקייט, און איך בין  -אלע רעגירונג שטאפלען איז א קריטיש
 ווערנער פאר איר אנגייענדע צוזאמארבעט.״ דאנקבאר פאר׳ן גא

  
ניו יארק סטעיט אסאסיעשען פון קאונטיס עקזעקיוטיוו דירעקטאר סטיווען דזשעי. אקוואריא האט 

קָאנטער טעסטס איז איינע פון די שליסלעך פון אונזער  -די-״דאס פארברייטערן צוטריט צו ָאווער געזאגט,
תקופה. כאטש דאס  19- ם נארמאלקייט צושטאנד אין דעם קָאווידסטראטעגיע זיך אומצוקערן צו א נייע

, איז טעסט׳ען אויך א  19-זיך וואקסינירן איז נאך אלץ דער בעסטער אופן זיך צו באשיצן קעגן קָאוויד
וויכטיגע מיטל אפצוהאלטן דער פארשפרייטונג פון אינפעקציע כדי מיר זאלן קענען זיכערערהייט זיך  

עט, אין סקול, און סאציעלע אקטיוויטעטן. מיר לויבן גאווערנער האוקול פאר׳ן ווייטער  אומקערן צו די ארב
פירן ניו יארק סטעיט דורך דער נייער פאזע פון דער פאנדעמיע און צושטעלן אונזערע איינוואוינער די  

 מיטלען אין וואס זיי נויטיגן זיך אויף צו האלטן אפגעהיטן זיך און זייערע קאמיוניטיס.״ 
  

 ניו יארק סטעיט קאנפערענץ פון מעיארס עקזעקיוטיוו דירעקטאר פיטער עי. בעינס האט געזאגט,
שעצט גאווערנער האוקול גאר שטארק פאר׳ן פירן דעם פראאקטיוון צוזאמארבעט מיט  NYCOM״

ן דאס  ארטיגע רעגירונג פירער לענגאויס ניו יארק. פובליק געזונטהייט מאסנאמען, ווי למשל פארברייטער
ארויסשיקן טעסטס, ארבעט אמבעסטן ווען זיי ווערן געטון אויף א קאארדינירטן אופן מיט  

מוניציפאליטעטן, וויבאלד זיי זענען די רעגירונג אינסטאנצן וועלכע זענען דאס נאענטסטע צו די מענטשן  
ן אופן וואס וועט  האנט מיט דעם גאווערנער אויף יעד-ביי-אליין. מעיארס וועלן ווייטער ארבעטן האנט

 באשיצן די געזונטהייט פון ניו יארקער.״  
  

״טראץ ניו יארק׳ס ריזיגע פארשריט  ניו יארק סיטי קאונסיל סּפיקער עדריענע אדאמס האט געזאגט, 
טעסט ראטע און אונטערהייבן וואקסינאציעס זענען מיר נאך אלע   19-צו אראפברענגען די קָאוויד 
ליכער פאנדעמיע און זאלן ווייטער זיך באווארענען צו פארזיכערן אז אונזערע אינדערמיט פון אן אלוועלט 

קאמיוניטיס בלייבן געזונט. צווישן די מיטלען אין וועלכע מיר דארפן אויף ווייטער אינוועסטירן איז דאס  
ער.  טעסט׳ען, וועלכס ערמעגליכט פאר ניו יארקער צו זיין באשיצט דורך אידענטיפיצירן פאזיטיווע פעל

איך דאנק גאווערנער האוקול פאר איר פירערשאפט אין פאקוסירן אויף דאס אויסטיילן טעסט׳ען פעקלעך  
 לענגאויס ניו יארק.״  

  
״צוויי יאר אריין אין דער פאנדעמיע ווייסן מיר שוין ווי  אסעמבלי סּפיקער קארל היעסטי האט געזאגט, 

טעלן דער פארשפרייטונג און באשיצן זיך אליין,  וויכטיג עס איז דאס טעסט׳ען אויף אפצוש-קריטיש
אונזערע פריינט און פאמיליע און אונזערע טייערע און באליבטע. כאטש פעלער אין ניו יארק בלייבן אין די  

און מיט זיי   —קלענערע ציפערן וועלן דאך די טעסט פעקלעך העלפן פארזיכערן אז אונזערע קאמיוניטיס 
 זענען גרייט אויפ׳ן צוקונפט.״   —טע טיילן פון דער באפעלקערונג אונזער מערסט אויסגעשטעל

  
-״דאס צושטעלן א העכערע צאל אינדערהיים מיטגליד סטיווען צימבראוויץ האט געזאגט,-אסעמבלי

דעוועלאפמענטס באדייט אז פארנומענע ארבעטער פאמיליעס און   NYCHAטעסט׳ען פעקלעך ביי 
עלטערע מענטשן וועלן ווייטער האבן גרינגע צוטריט צו די טעסטס און וועלן קענען האלטן אפגעהיטן זיך  

אליין און זייערע קאמיוניטיס אן דארפן אויסגעבן קיין שום צייט אדער מי. איך לויב גאווערנער האוקול  



נייטיגע באשטאנדטייל פון  -צום ערשט דאס אויסטיילן די טעסט פעקלעך אלס א העכסט  פאר׳ן שטעלן
 אונזער סטעיט׳ס קָאוויד ערהוילונג.״  
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