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  19-גאווערנער האקול ווייזט אן אויף פארשריט אין ריכטונג פון פעדעראלע אויטאריזאציע פון קאוויד 
  וואקסין פאר קינדער אונטער פינף

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנגעוויזן אויף די פארשריט אין ריכטונג פון עמטליכע אויטאריזאציע 
  וואקסין פאר קינדער אונטער פינף יאר אלט. 19-פון דעם קאוויד

  

"דאס איז פרייליכע נייעס פאר וועלכע עלטערן און גַארדינעס האבן געדולדיג געווארט כדי צו קענען גיבן 
"איינמאל  האט גאווערנער האקול געזאגט.", 19-פאר זייערע יונגע קינדער די בעסטע שוץ פון קאוויד

ע קינדער דאקטוירים עס ווערט באשטעטיגט, ערמוטיג איך עלטערן און גַארדיענס צו רעדן מיט זייער 
איבערן ברענגען זייערע יונגע קינדער צו וואקסינירט ווערן דורכאויס די זומער וואקאציע. דער וואקסין איז 

, און מיר וועלן פארזעצן צו מאכן די כלי בריי צו באקומען פאר 19-אונזער בעסטער שוץ מיטל קעגן קאוויד
  אנדעמיע גרייטקייט באמיאונגען."ניו יארקער אלץ טייל פון אונזער אנגייענדע פ

  

( אדווייזארי קאמיטע האט היינט Food and Drug Administrationדי עסן און דראג אדמיניסטראציע'ס )
באשטעטיגט די ענדערונג פון די עמערדזשענסי באנוץ אויטאריזאציע וואס איז געגעבן געווארן פאר די 

Moderan  אוןPfizer/BioNTech עס צו פארברייטערן אויך פאר קינדער פון  —וואקסינען  19-קאוויד
אין דעם קומענדיגן שטאפל וועט די עסן און דראג אדמיניסטראציע  זעקס חודשים ביז פינף יאר אלט.

מאכן אן עמטליכן באשלוס איבער דעם אויטאריזאציע פונעם וואקסין, נאכגעפאלגט מיט 
עמאכט דורך די דירעקטארין פון די צענטער פאר קראנקהייט קאנטראל און רעקאמענדאציעס ג

(, דר. רָאושעל Centers for Disease Control and Prevention, CDCפארמיידונג )
דירעקטארין, וועט די ניו יארק סטעיט  CDCאיינמאל דער וואקסין איז רעקאמענדירט דורך די  וואלענסקי.

  און ארויסגעבן אנווייזונגען פאר ּפרָאוויידערס. העלט דעּפארטמענט שרייבן
  

ניו יארק סטעיט מאכט שוין יעצט גרייטונגען צו פארמערן וואקסינאציע ראטעס ביי קינדער אונטער פינף 
  39,000יאר אלט. וואקסין ּפרָאוויידערס אריבער די סטעיט האבן שוין יעצט באשטעלט פון פאראויס 

העלט דעּפארטמענט ארבעט צו פארזיכערן אז ּפרָאוויידערס איבערן סטעיט  די ניו יארק סטעיט  דאזעס.
וועלן קענען פארלאנגען נאך דאזעס, און אזוי אויך צו אהערשטעלן א ברייטע, באצאלטע פרעסע קאמפיין 

  איבערן סטעיט צו ערמוטיגן וואקסינאציעס וואס וועט ארויסקומען דעם זומער.
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