
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/31/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

טעסטס פארטיילט   19-קָאנטער קָאוויד- די-מיליאן ָאווער 80גאווערנער האוקול אנאנסירט איבער 
    פאר ניו יארקער

    
  מיליאן סך הכל 100, מיט איבער  2021טעסטס ארויס פון טיר זינט דעצעמבער  81,720,820 

     טעסטס איינגעשאפן דורכ׳ן סטעיט
    

גאווערנער האוקול מוטיגט ניו יארקער צו באזוכן איינע פון די טויזנטער וואקסינאציע ערטער 
    לענגאויס דעם סטעיט אויף זיך צו האלטן באשיצט קעגן קָאוויד

 
    

קָאנטער טעסטס -די-ָאווער 19-מיליאן קָאוויד 80גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז איבער 
טיילט געווארן ביז היינט דורך ניו יארק סטעיט אלס טייל פון דער אדמיניסטראציע׳ס  זענען אויסגע 

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

  

 די איינצוימען און 19-קָאוויד פון פעלער אידענטיפיצירן  צו מיטל וויכטיגע-קריטיש א רבלייבטפא  ״טעסטינג
״מיר האבן שוין אויסגעטיילט איבער   האט גאווערנער האוקול געזאגט. וויירוס,״ דעם פון פארשפרייטונג

אונטערהייבן אונזער גרייטקייט פאר׳ן טעסטס צו ניו יארקער, און מיר וועלן ווייטער  19-מיליאן קָאוויד 80
ציען דורך דער  -צוקונפט, האלטן אונזערע קאמיוניטיס אפגעהיטן, און זיכערערהייט זיך פאראויס

   פאנדעמיע.״

  
כאטש אינדערהיים טעסטס שפילן ווייטער א וויכטיגע ראלע אין אידענטיפיצירן פעלער און איינצוימען די 

טוען גאווערנער האוקול און קאמיסיאנערינס באסעט און ברעי מוטיגן ניו פארשפרייטונג פון קָאוויד,  
. די  19- יארקער זיך צו וואקסינירן און בוסט׳ען אלס די בעסטע מיטלען פון באשיצונג קעגן קָאוויד

און העכער ווערן  50בלייבן אפן און ניו יארקער אין עלטער פון  סטעיט׳ס אומזיסטע וואקסין ערטער
    אנווייזונגען. CDCרברייטערטע געמוטיגט צו באקומען נאך א בּוסטער אין איינקלאנג מיט די לעצטנס פא

    
״איך, גאווערנער האוקול, דער   העלט דעפארטמענט קאמיסיאנערין מערי טי. באסעט האט געזאגט,

סטעיט העלט דעפארטמענט און איך מוטיג ווייטער אלע ניו יארקער זיך צו לאזן טעסט׳ען ווען מען שפירט 
אריינגערעכנט נאכ׳ן רייזן אדער זיין ביי צוזאמקונפט  — זיך נישט גוט אדער פאטענציעל אויסגעשטעלט 

און זיך פארבינדן מיט א העלטקעיר ּפרָאוויידער זאפארט נאכ׳ן טעסט׳ען פאזיטיוו אויף  —פראגראמען  
  19-דורכצורעדן בארעכטיגקייט פאר באהאנדלונגען. ניו יארקער זאלן אויך ענדיגן זייערע ערשטע קָאוויד

ך לאזן בוסט׳ען ווען מען איז בארעכטיגט, וויבאלד וואקסינאציע איז נאך אלץ דער  וואקסין סעריע און זי
    בעסטער וועג זיך צו באשיצן קעגן ערנסטע קראנקהייט און האספיטאליזאציע.״

    
אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין דזשעקי ברעי  

האט איינע פון די שטערקסטע טעסט שאכטל אויסטיילונג נעטווָארקס אין דעם    ״ניו יארק האט געזאגט,

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5e16e3c276b044306beb08da431d1550%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896089438211290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1uyEktT%2FCjFstgIcoKo%2FkqeoTAO2MzcKUEFsDeFUpfg%3D&reserved=0


לאנד א דאנק גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט. דאס איז א באדייטנדע ווענדפונקט געגרייכט דורך  
פערסאנאל אין דער אדמיניסטראציע דורך ארבעטן גאנצע מעת לעת אויף צו ליפערן טעסטס צו ניו  

עם ארבעטן מיר אויף איינצוצוימען די פארשפרייטונג פון דער וויירוס און האלט ניו  יארקער. אינאיינ
   יארקער אפגעהיטן.״

    
טעסטס אויסגעטיילט געווארן לענגאויס ניו יארק צו   81,720,820זענען  דעצעמבער, אין שפעט זינט

טיגע רעגירונג אינסטאנצן און  סקולס, נּורסינג הָאומס און אויפפאסונג אנטשטאלטן פאר ערוואקסענע, אר
געוויסע נָאנּפרָאפיט ארגאניזאציעס פאר ברייטערע אויסטיילונג, ווי אויך די ניו יארק סיטי הָאוזינג 

אויטאריטעט און פארשידענע עסנווארג קאמערן. גאווערנער האוקול האט פריער אויסגעמאלדן איבער  
רן פאר אויסטיילונג לענגאויס דעם סטעיט צו  מיליאן אינדערהיים טעסטס זענען געשאפן געווא 100

    .19-אידענטיפיצירן נייע פעלער און איינצוימען דער פארשפרייטונג פון קָאוויד
    

מיליאן טעסטס אוועקגעלייגט געווארן צו   20מיליאן טעסטס איינגעשאפן זענען באלד  100פון די איבער 
    ע אנפלייצן שפעטער דאס יאר.העלפן זיך צוגרייטן פאר סיי וועלכע פאטענציעל
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