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  19-סטעיטמענט פון גאווערנער קעטי האקול איבער טעלעפאן מיטן ווייסן הויז קאוויד 
  קאארדינעיטאר דר. אשיש דזשא  

  
  

קאארדינעיטאר דר. אשיש דזשַא איבער די   19-"איך האב היינט גערעדט מיט דעם ווייסן הויז קאוויד

צושטאנד פון די פאנדעמיע און די אדמיניסטראציע'ס צוגרייטונג פלענער צו זיכער מאכן אז סטעיטס האבן  

ך אפצורופן צו פאטענציאלע  די רעסָארסן, סוּפלייס און דיסטריביּושען נעטווארקס וועלכע פעלן זיך אויס זי

  כוואליעס אריבער דאס לאנד דעם זומער און הערבסט.

  

"מיר ווייסן אז כלים ווי וואקסינען, בּוסטערס, טעסטינג און באהאנדלונג זענען געווען קריטיש ביים  

, רעאגירן צו וואריאנטן, האלטן האספיטאליזאציעס נידעריג און ראטעווען לעבנס. 19-באקעמפן קאוויד

אלע געלטער וועלכע  דאס איז פארוואס איך זעץ פאר צו רופן אויף קאנגרעס צו אריבערפירן נאך פעדער 

וועלן זיך אויפווייזן צו זיין קריטיש צו ערמעגליכן סטעיטס צו נוצן נאך רעסָארסן וועלכע פעלן זיך אויס פאר  

  וואריאנטן און כוואליעס. 19-צוקונפטיגע קאוויד

  

. מיר  "ביים שטאפל פון די סטעיט זעצן מיר פאר צו זיכער מאכן אז ניו יארקער האבן צוטריט צו די כלים

טעסטס פאר ניו יארקער אין די   19-קַאונטער קאוויד-די-מיליאן ָאווער  75האבן שוין פארטיילט מער פון 

לעצטע חודשים, און מיר האבן אוועקגעלייגט נאך מער פאר די צוקונפט. מיר זעצן פאר צו ארבעטן  

ענדיג וואקסינירט און  בשותפות מיט די אדמיניסטראציע צו ברענגען מער ניו יארקער צו ווערן פולשט

באקומען דעם בּוסטער, און אזוי אויך פאראויס שטופן באהאנדלונג אפציעס פאר א מאיאריטעט פון  

ערוואקסענע וועלכע העלפן פארמיידן האספיטאליזאציעס. אין צוגאב, האב איך געבעטן מיין מאנשאפט  

צו זעהן ווי גוט זיי זענען גרייט פאר  צו דורכפירן א פולקאמע אפשאצונג אויף אונזערע סטעיט אגענטורן 

לעצטע פרייטאג האב איך גערעדט מיט קאונטי עקזעקיוטיווס איבער אונזער סטעיט'ס   די צוקונפט.

אנגייענדע גרייטונג פלענער און וויאזוי מיר קענען ארבעטן צוזאמען צו נאכקומען זייערע באדערפענישן  

  אויפן שטח.

  

, און מיר וועלן  19-ג געווען אויפן פארנט פון דעם לאנד'ס קאמף קעגן קאוויד"ניו יארק איז שוין פון לאנ

  פארזעצן צו האלטן ניו יארקער זיכער, אינפארמירט און גרייט."

  
###  
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