
 
 גאווערנער קעטי האוקול   4/8/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

טעסטס פארטיילט   19-קָאנטער קָאוויד- די-מיליאן ָאווער 70גאווערנער האוקול אנאנסירט איבער 
 פאר ניו יארקער אין לעצטערע מאנאטן 

   
מיליאן טעסטס    100, מיט איבער 2021טעסטס ארויס פון טיר זינט דעצעמבער  71,331,202

 איינגעשאפן דורכ׳ן סטעיט  
   

ון מאסקעס צום צענטראל ניו יארק ראיאן צו אדרעסירן העכער ווי  סטעיט שטעלט צו נאך טעסטס א
 דורכשניטליכע קָאוויד ראטע 

   
אומזיסטע וואקסינאציע ערטער   14גאווערנער האוקול מוטיגט ניו יארקער צו באזוכן דעם סטעיט׳ס 

 צו בלייבן באשיצט קעגן קָאוויד  
   
   

קָאנטער טעסטס -די-ָאווער 19-מיליאן קָאוויד 70גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז איבער 
זענען אויסגעטיילט געווארן ביז היינט דורך ניו יארק סטעיט אלס טייל פון דער אדמיניסטראציע׳ס 

נדערהיים רעּפיד  אנגייענדע באמיאונגען צו האלטן ניו יארקער באשיצט דורכאויס דער פאנדעמיע. אי
טעסטס ווערן צוגעשטעלט רעגלמעסיג צו סקולס און נּורסינג הָאומס דורכאויס דעם סטעיט, און דער  

מיליאן טעסטס צו ערוועהלטע באאמטע צוצושטעלן צום   2.8סטעיט האט לעצטנס אויסגעטיילט איבער 
עלט נאך עטליכע פאר א העכערע מאס פארזיכטיגקייט האט דער סטעיט צוגעשט פובליק בחינם.

הויכע קוואליטעט פנים צודעקעס דירעקט צו קאונטיס אין   59,000טויזנטער טעסט שאכטלען ווי אויך 
 דעם צענטראל ניו יארק ראיאן.  

  
וויכטיגע מיטל אין דעם קאמף  -״ווי מיר האבן געזען דורכאויס דער פאנדעמיע זענען טעסטס א קריטיש

האט  און אפהאלטן דאס אויסגעשטעלט זיין צו אנדערע,״  19-קָאווידאפצושטעלן דער פארשפרייטונג פון 
  70״איך בין שטאלץ אויסצומעלדן אז היינט האבן מיר אויסגעטיילט איבער  גאווערנער האוקול געזאגט.

טעסטס צו אלע ניו יארקער, און איך וויל דאנקען אונזערע   19-קָאנטער קָאוויד-די-מיליאן ָאווער
עיט ארבעטער וועלכע ארבעטן טאג און נאכט צו באקעמפען דעם ווירוס און האלטן  איבערגעגעבענע סט

מיר וועלן ווייטער פאקוסירן אונזערע באמיאונגען אויף אויסצוטיילן   אונזערע קאמיוניטיס אפגעהיטן.
אינדערהיים טעסטס און בויען אונזערע זאפאסן דערפון כדי אז מיר זאלן קענען העכערן אונזער 

    יט פאר׳ן צוקונפט און זיך ווייטער ציען זיכערערהייט דורך דער פאנדעמיע.״גרייטקי 
  

כאטש אינדערהיים טעסטס שפילן ווייטער א וויכטיגע ראלע אין אידענטיפיצירן פעלער און איינצוימען די  
ניו  פארשפרייטונג פון קָאוויד, טוען גאווערנער האוקול און קאמיסיאנערינס באסעט און ברעי מוטיגן 

. די  19-יארקער זיך צו וואקסינירן און בוסט׳ען אלס די בעסטע מיטלען פון באשיצונג קעגן קָאוויד
און העכער ווערן געמוטיגט צו   50בלייבן אפן און ניו יארקער  סטעיט׳ס אומזיסטע וואקסין ערטער

 אנווייזונגען.   CDCבאקומען נאך א בּוסטער אין איינקלאנג מיט די לעצטנס פארברייטערטע 
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C012b3f766fc44fde1ca108da195baa16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637850178735740659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jK0%2BQuTahkhLeCaZdV2ja63M24XkU68mgdKQrVDyNCQ%3D&reserved=0


  19-״אינדערהיים קָאוויד זאגט,העלט דעפארטמענט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט גע
  19-צייטיגע אינפארמאציע בנוגע אייער קָאוויד-טעסטס זענען יעצט ברייט צו באקומען און שטעלן צו עכט

סטאטוס, איבערהויפט אז מיר זעען מער אנשטעקיגקייט. מענטשן וועלכע טעסט׳ען פאזיטיוו זאלן זיך  
כן מעדיצינישע באראטונג פאר באהאנדלונג ווי פריער  איזאלירן און, פאר די מיט סימּפטאמען, זאלן זו

מעגליך. מיר מאכן גרייט אויף צו באקומען אלע אונזערע אפהאלט מיטלען. אין צוגאב צו דעם וואקסין און  
 בּוסטערס האבן מיר צוגעשטעלט מיליאנען טעסט שאכטלען אין די הענט פון ניו יארקער.״  

   
י און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין דזשעקי ברעי האט  דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריט

״טעסט׳ען און וואקסינירן זעצן פאר ווייטער צו זיין די בעסטע אופן צו באשיצן אייך און אייערע   געזאגט,
. עס איז אומגלויבליך וויכטיג אז מיר בלייבן וואכזאם אין די קומענדע מאנאטן  19-באליבטע קעגן קָאוויד

צן פאר ווייטער צו זען עס זאל אנקומען אינדערהיים טעסטס אין די הענט פון ניו יארקער צו האלטן  און זע
אפגעהיטן אונזערע קאמיוניטיס. מיר וועלן פארזעצן ווייטער ארויסצוהעלפן ארטיגע רעגירונגען און די  

 וויכטיגע צוזאמארבעטן וועלן אונז העלפן אינאיינעם דורכקומען דער פאנדעמיע.״  
   

טעסטס אויסגעטיילט געווארן לענגאויס ניו יארק צו   71,331,202זינט שפעט אין דעצעמבער, זענען 
סקולס, נּורסינג הָאומס און אויפפאסונג אנטשטאלטן פאר ערוואקסענע, ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן און  

צטנס, די ניו יארק סיטי  געוויסע נָאנּפרָאפיט ארגאניזאציעס פאר ברייטערע אויסטיילונג און, מער לע
הָאוזינג אויטאריטעט און פארשידענע ערליי עסנווארג קאמערן. גאווערנער האוקול האט פריער  

מיליאן אינדערהיים טעסטס זענען אויסגעטיילט געווארן ביז היינט, און איבער    100אויסגעמאלדן איבער 
דעם פרילינג צו פארזיכערן אז ניו יארק׳ס מיליאן פון די טעסטס וועלן ווערן אויסגעטיילט דורכאויס  20

קאמיוניטיס זענען בעסער צוגעגרייט צו אידענטיפיצירן נייע פעלער און באגרעניצן דער פארשפרייטונג פון  
 .  19-קָאוויד

   
, האט גאווערנער האוקול און איר מאנשאפט  2021בעפאר דעם ָאמיקרָאן אנפלייץ ביים ענדע 

קָאנטער טעסטס אויף צו באקעמפן דעם ָאמיקרָאן  -די-פארזיכערן ָאווער אידענטיפיצירט די נויט צו
סּורדזש, צושטעלנדיג רעגלמעסיגע אויסטיילונגען צום אלגעמיינעם געזעלשאפט, שטעלנדיג צום ערשט  

    סקולס און אויפפאסונג אנטשטאלטן פאר ערוואקסענע לענגאויס דעם סטעיט. 
   

מיליאן טעסטס אוועקגעלייגט געווארן צו   23איינגעשאפן זענען באלד מיליאן טעסטס  100פון די איבער  
 העלפן זיך צו גרייטן פאר סיי וועלכע פאטענציעלע אנפלייצן שפעטער דאס יאר.  

   
  ### 
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