
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/19/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

באשטימונג פון   2Bּפָאקס וואקסין אויסטיילונג נאך -גאווערנער האוקול אנאנסירט לעצטע מָאנקי 
   דער פעדעראלער רעגירונג

     
ּפָאקס כדי זיך צו באשיצן און פארמיידן  -אלע ניו יארקער זאלן זיך לערנען איבער מָאנקי 

   פארשפרייטונג
     

    health.ny.gov/monkeypoxבאזוכט 
     

    ״ פאר מודעות אין שפאניש MONKEYPOXESPאדער ״  81336״ צו MONKEYPOXטעקסט ״ 
     
     

  אויסגעמאלדן דעפארטמענט,  העלט סטעיט  יארק ניו מיט אינאיינעם   היינט, האט  האוקול קעטי גאווערנער 
 פון באשטימונג צוגעגעבענע א  נאכפאלגנדיג   יארק, ניו אין וואקסין JYNNEOS דעם פון אויסטיילן  דאס

  אייגן איר באקומען וועט סיטי  יארק ניו  רעגירונג. פעדעראלער דער פון סטעיט יארק  ניו  צו דאזעס 8,822
    רעגירונג. פעדעראלער  דער פון  דירעקט דאזעס 23,963 פון אלאקירונג

    
האט גאווערנער  ּפָאקס פעלער,״ -אומפראפארציאנעלע צאל מָאנקי ״ניו יארק שטייט אויס ווייטער אן  

״איך וויל דאנקען פרעזידענט ביידען, דר. דזשהא און אנדערע אדמיניסטראציע   האוקול געזאגט.
טראצדעם וואס   באאמטע פאר זייער צוזאמארבעט אויף צו שאפן נאך וואקסינען פאר אונזער סטעיט.

איז נאך באגרעניצט וועלן מיר אנהאלטן אונזערע באמיאונגען צו   דער נאציאנאלער צאל וואקסינען
קאנפראנטירן די אויסברוך מיט די נייטיגע דרינגענדקייט צו פארזיכערן אז ניו יארק באקומט איר  

    ״יושר׳דיגער טייל פון וואקסינען און באשיצט אונזערע מערסט עמפינדליכע קאמיוניטיס.
     

  צו דאזעס אירע פון 2,000 באשטימט NYSDOH האט ״(,2B)״ אויסטיילונג וואקסין פון פאזע דער אין
  סטעיט׳ס דער פון רעשט  דאס   געגנט. דעם  אין קאנצענטרירט פעלער צאל הויכע די צוליב סיטי, יארק ניו

  געגנט,  זייער אין פעלער ּפָאקס-מָאנקי צאל די  לויט קאונטיס צו ווערן אויסגעטיילט וועט אלאקירונג
  אין דאזעס אלע   יארקער. ניו בארעכטיגטע-וואקסין גרייכן צו פעאיגקייט און סיטי,  יארק ניו צו יטנאענטקי

-צוויי דער פון דאזע  ערשטע אן אלס אדמיניסטרירט ווערן צו  רעקאמענדירט  זענען באשטימונג דער
  סינעןוואק מער זענען באגרעניצט,  נאך איז  וואקסינען צאל די  וואס טראצדעם סעריע.  דאזעדיגער
  דאזעס ביידע באקומען יארקער ניו אז  פארזיכערן צו אויף  חדשים  און וואכן קומענדע די אין  ערווארטעט

    וואקסינירט. פולשטענדיג ווערן צו  גערעכנט אויף נייטיג
     

״מיר ארבעטן ווייטער מיט אונזערע   סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,
אמארבעטער צו שתדל׳ען פאר די צאל וואקסינען אין וועלכע ניו יארק נייטיגט זיך, אין דער  פעדעראלע צוז 

צייט וואס מיר פארזיכערן אז ניו יארק׳ס העלטקעיר פארזארגער און ארטיגע קאונטי העלט  
ניו  מיטלען און אינפראסטרוקטור אין וועלכן זיי נייטיגן זיך.-דעפארטמענטס האבן די אנווייזונגען, שטיצע

ווי צ.ב.ש.   —ּפָאקס, אריינגערעכנט די סימפטאמען -יארקער זאלן זיך האלטן אינפארמירט איבער מָאנקי
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וויאזוי דער שטייגער וויאזוי דער וויירוס פארשפרייט זיך, און וואס צו טאן אויב   — אלגעמיינע אויסשלאגן 
אייך איבער באהאנדלונג אויף  מען איז אויסגעשטעלט געווארן. אויב איר האט אן אויסשלאג, לערנט

    אונזער וועבזייטל און פארבינדט אייך מיט א העלטקעיר פארזארגער.״
     

NYSDOH  איז אנטשלאסן צו א יושר׳דיגע אויסטיילונג פון דעם וואקסין, און אזוי ווי עס האט געטאן זינט
, בלייבט בארעכטיגקייט ווייטער פאקוסירט אויף יחידים מיט באקאנטע אדער ווארשיינליכע  1פאזע 

ייזונגען אנוו CDCאויסגעשטעלטקייט אין ערטער מיט די העכסטע צאל פעלער. אין איינקלאנג מיט די 
ּפָאקס אויסברוך,  -( פאר דעם איצטיגן מָאנקיPEPאויסגעשטעלקייט ּפראפילאקסיס )- וועלכע ראטן נאך

ווערן די וועלכע זענען געווען אדער האבן גרעסערע אויסזיכטן צו זיין אויסגעשטעלט געשטעלט צום  
 ערשט אין דער סטעיט אלאקירונג לויט דער קאונטי.  

    
   יארקער: ניו פאלגענדע די אריין רעכנט  בארעכטיגקייט

    

    טעג. 14 לעצטע  די אינערהאלב ּפָאקס-מָאנקי צו אויסגעשטעלטקייט  לעצטנסדיגע  מיט מענטשן •

  אריינגערעכנט  טעג, לעצטערע  אין אויסגעשטעלט זיין אויף ריזיקירט העכער זענען וועלכע די •
  קאנפָארמינג -נָאן דזשענדער  און טראנסדזשענדער,   בייסעקסועלע, געי,  דער פון מיטגלידער
  זענען וועלכע און מענער  מיט סעקס האבן וועלכע מענער  פון קאמיוניטיס אנדערע  און קאמיוניטי

  טעג  14 לעצטע  די אין  אנדערע מיט קאנטאקט לייב-אויף-לייב געהאט אדער אינטימליך געווען
   זיך. פארשפרייט ּפָאקס-מָאנקי וואו

  אין  גרופע סאציעלע א אין עמיצן מיט קאנטאקט לייב-אויף-לייב געהאט האבן וועלכע מענטשן •
 האבן וועלכע  מענער אריינגערעכנט אקטיוויטעט, ּפָאקס-מָאנקי געפונען זיך האט עס וועלכע
  אפליקאציע  דיגיטאלע וועבזייטל, ָאנליין אן דורך זיווג מיט׳ן זיך טרעפן  וועלכע  מענער מיט סעקס
    מסיבה. א  אדער שענק א  צ.ב.ש.   ווי צוזאמקונפט, סאציעלע אדער   )׳עּפ׳(,

     

 זיין 1,000 וועלן רעגירונג, פעדעראלער  דער פון  סטעיט  יארק ניו צו באשטימט דאזעס 8,822 די פון
  ערי צו 600 קאונטי, וועסטשעסטער צו 2,600 קאונטי, סופאלק צו  1,800 קאונטי, נעסאוי צו  אויסגעטיילט

  קאונטי׳ס סאראטאגע פון 100 כאטש —  קאונטי סאראטאגע צו 300 און קאונטי מאנראו צו  600 קאונטי,
  אלבאני  ׳(.2A׳ פאזע )פון NYSDOH  דורך באשטימט פריער דאזעס פון ווערן  גענומען וועלן דאזעס 300

  2,000 און דאזעס 40 באקומען וועט פאל, ערשטער  איר  אויסגעמאלדן לעצטנס  אט  האט וועלכע קאונטי,
    סיטי. יארק ניו  פאר ווערן באשטימט  וועלן דאזעס

     
איינגעפירט אן ארומנעמיגן פובליק באוואוסטזיניגקייט   NYSDOHאין צוגאב צו וואקסין אויסטיילונג, האט  

רעכנט אריין ּפָאקס אינפארמאציע דירעקט צו ניו יארקער. דאס -קאמפיין צו זען עס זאל גרייכן מָאנקי
געצאלטע, דיגיטאלע רעקלאמירונג צו גרייכן מענער וועלכע האבן סעקס מיט מענער און דאס שאפן א  

ּפָאקס. דער וועבזייטל האט -מיט די לעצטערע אינפארמאציע אויף מָאנקי  וועבזייטל געאייגנטע
אומזיסטע, דָאונלָאד׳בארע מאטריאלן אריינגערעכנט א האנט קארטל, אינפארמאציע קארטל, אויסטייל  

 NYSDOHבלעטל און פלאקאטן צו באקומען סיי אין ענגליש און סיי אין שפאניש. גאווערנער האוקול און  
טעקסט מודעה צו זען עס זאל אנקומען צו ניו   SMSוואס פאריגע וואך איינגעפירט א נייעם האבן נאר 

- ּפָאקס, אריינגערעכנט די פעאיגקייט זיך אויסצווועלן לאקאציע-יארקער אינפארמאציע איבער מָאנקי
באזירטע מודעות וועלכע קענען אנטהאלטן אינפארמאציע איבער וואו צו באקומען וואקסינען און 

    באהאנדלונג אין ניו יארקער געגנטער. 
     

 פיזישע נאענטע  דורך פארשפרייט הויפטזעכליך  ווערט וועלכס ּפָאקס,-מָאנקי באקומען יעדער קען עס
  מער באפעלקערונג דער פון טיילן געוויסע ווערן אויסברוך,  איצטיגע די לויט  מענטשן. צווישן קאנטאקט 

 פון אינפארמאציע מענער. מיט סעקס האבן וועלכע מענער  טאריינגערעכנ אנדערע,  ווי אפעקטירט
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 מיט אזעלכע איינוואוינער, יארקער ניו עלטערע אז  ווייזט וועלט דער  ארום אויסברוכן פריערדיגע
  א אויף זענען אלט יאר 8 אונטער קינדער און מענטשן טראגעדיגע סיסטעמען,-אימיּון אפגעשוואכטע

    אות. תוצ  שווערע פאר ריזיקע העכערע
     

  זייערע אין ּפָאקס- מָאנקי פון פארשפרייטונג  די אפהאלטן  און באשיצן זיך קענען יארקער ניו  אלע
    קאמיוניטיס:

     

 וועלכע סימפטאמען אנדערע אדער  אויסשלאג אן האבן זיי צי זיווגים סעקסועלע ביי פרעגט •
   ּפָאקס.-מָאנקי מיט שטימען

  אנדערע  אדער  אויסשלאג אן  האט וואס עמיצער מיט קאנטאקט לייב-אויף-לייב אויסצומיידן זעט •
   סימפטאמען. פארבינדענע -ּפָאקס -מָאנקי

  און סימפטאמען, שפירן אדער  אויסגעשטעלט  זיין נאכ׳ן פארזארגער העלטקעיר א קאנטאקטירט  •
   בארעכטיגקייט. וואקסין  איבער דעפארטמענט העלט קאונטי  ארטיגע אייער ביי נאך פרעגט

 וואכן צוויי דאזעס, ביידע באקומען זאל וואקסין JYNNEOS דעם באקומען וועלכע יארקער ניו •
 צווייטע דער  נאך  וואכן צוויי וואקסינירט, פולשטענדיג איז  מען  ביז  וואכזאם בלייבן און  אפגעטיילט,

    דאזע.

-מָאנקי האבן מעגליך קענט  איר   אז  חושד  זענען פארזארגער  העלטקעיר אייער אדער איר אויב •
  אנדערע פון ארט  באזונדערע א אין בלייבט קענט,  איר אויב אינדערהיים. זיך איזאלירט  ָאקס,ּפ

    חיים.-בעלי-שטוב און  מיטגלידער פאמיליע

,NYSDOH  אריינגערעכנט  אינפארמאציע, געזונטהייט פון קוועלער  פארלעסליכע נאך   פאלגט •
CDC, דעפארטמענט. העלט  טיקאונ  ארטיגער אייער און   

     

  צו ״MONKEYPOX״  טעקסט׳ען דורך קאמפיין  טעקסט דעם פאר אויפשרייבן זיך קענען יארקער ניו
  איינגעבן קענען  וועלן יארקער ניו שפאניש. אין טעקסטס פאר ״MONKEYPOXESP״ אדער 81336

    ווילן. זיין אויב מעלדונגען, באזירטע-לאקאציע אויסצווועלן אויף קאוד זיפ זייער
     

ּפָאקס, אריינגערעכנט די צאל פעלער לויט׳ן קאונטי, באהאנדלונג,  - פאר מער אינפארמאציע איבער מָאנקי
    .health.ny.gov/monkeypox און אויפפאסונג, באזוכט

     
  דער פון אלאקירונג  וואקסין ערשטע יו יארקער קענען זיך לערנען מער איבער ניו יארק סטעיט׳סנ

    .״(דא2A)״  אלאקירונג צווייטע און די דא  רעגירונג  פעדעראלער
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