
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/20/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גרייטקייט איניציאטיוון צו באשיצן פובליק געזונטהייט  19-גאווערנער האוקול אנאנסירט נייע קָאוויד
 און שטיצן אנגייענדע פאנדעמיע אפרוף 

  
סקּול׳ און סעזאנעלע -טּו-ניו יארק סטעיט שטעלט צוזאם א ׳הערבסט אקציע פלאן׳פאר ׳בעק

 פאנדעמיע כוואליעס  
  

RFP אקציע איבערזיכט פון סטעיט אפרוף צו דער  -בסטשטענדיגע נאךארויסגעגעבן פאר זעל
 פאנדעמיע  19-קָאוויד 

  
  

גרייטקייט איניציאטיוון צו באשיצן   19-גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן נייע קָאוויד
פובליק געזונטהייט און שטיצן ניו יארק סטעיט׳ס אנגייענדע אפרוף צו דער פאנדעמיע. גאווערנער האוקול  

ומחים צוזאמצושטעלן האט געמאלדן אז דער סטעיט ארבעט נאענט צוזאמען מיט פובליק געזונטהייט מ
כוואליעס שפעטער    19-א ׳הערבסט אקציע פלאן׳צו אדרעסירן די פאטענציעל פאר סעזאנעלע קָאוויד

דאס יאר, ווי אויך סטראטעגיעס צו ערמעגליכן פאר סטודענטן זיך אומצוקערן זיכערערהייט אין סקול דעם  
א ׳פארבעט פאר פארשלאגן׳ איז קומענדן הערבסט. גאווערנער האוקול האט אויך אויסגעמאלדן אז 

אקציע איבערזיכט צו אפשאצן דעם סטעיט׳ס  - ארויסגעגעבן געווארן פאר א זעלבסטשטענדיגע נאך
אפרוף, אידענטיפיצירן וואס האט געארבעט און וואס נישט, און דינען אלס וועגווייזער פאר   19-קָאוויד

 שענסי אפרוף באמיאונגען.  אלע ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן וועלכע פלאנירן עמערדז
  

״זינט טאג איינס איז מיין הויפט ציל געווען צו האלטן ניו יארקער אפגעהיטן, איבערהויפט אזוי ווי מיר  
האט גאווערנער שטעלן צום ערשט דאס זיכערערהייט זיך פירן אויף פאראויס דורך דער פאנדעמיע,״ 

רייטקייט קעגן  ״מיין מאנשאפט ארבעט ארום דעם זייגער אונטערצושטיצן אונזער ג האוקול געזאגט.
צוקונפטיגע פאנדעמיע כוואליעס און אנדערע פארבינדענע פובליק געזונטהייט עמערדזשענסיס סיי אין 

קורצן טערמין און סיי דעם לאנגן. מיר האבן געמאכט ווירקליכע פארשריטן אין אונזער קאמף קעגן  
עיט קומט ארויס נאך שטארקער ווי , און מיר בלייבן וואכזאם אין זיכער מאכן אז ניו יארק סט19-קָאוויד

 פריער.״  
  

״אזוי ווי דער פאנדעמיע גייט ווייטער אן און האלט זיך אין איין ענדערן, מוזן מיר בלייבן וואכזאם און זיך  
האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער אנטאניא גרייט מאכן פאר נייע וואריאנטן אזוי ווי זיי קומען ארויס,״ 

דענטן גרייט זיך אומצוקערן אין סקול קלאס צימערן דעם קומענדן הערבסט, דארפן  ״מיט סטו דעלגאדא.
 מיר האבן א פלאן אין פלאץ צו אדרעסירן צוקונפטיגע וואריאנטן.״  

  
 הינטערגרונד אויף ׳הערבסט אקציע פלאנירונג׳  

ן פאטענציעלע  דער סטעיט טוט אקטיוו זיך גרייט מאכן פאר א ׳הערבסט אקציע פלאן׳ אויף צו אדרעסיר
פאנדעמיע כוואליעס שפעטער דאס יאר. פלאנירונג ווערט דורכגעפירט אין באראטונג מיט געזונטהייט  

ּפָאליסי מומחים און מיט׳ן אויסהערן די שטימעס פון ניו יארקער דורך א פובליק מיינונג אנקעטע 



וואוינער אויף נושאים פארבינדן  אויסגעפירט דורכ׳ן סטעיט אין מיטל יוני וועלכע האט אויסגעפרעגט איינ
 מיט דער פאנדעמיע.  

  
 הערבסט פלאנירונג וועט זיך פאקוסירן אויף אדרעסירן דאס אונטערשטע, אבער נישט אויסגעשלאסן, צו: 

מיליאן טעסטס בעפאר  3א ׳צוריק אין סקול׳ סטראטעגיע, אריינגערעכנט דאס אויסטיילן  •
 עס הייבט זיך אן דער סקול יאר.  

אז מער ניו יארקער זאלן זיך וואקסינירן און בוסט׳ען, אריינגערעכנט די פעאיגקייט  זען  •
 נאכאמאל אויפצושטעלן מאסן וואקסינאציע פלעצער אויב קומט אויס נייטיג.  

 מוטיגן ניו יארקער זיך צו לאזן טעסט׳ען ווי פריער, און ווי אפטער.   •

- אריינגערעכנט א לעצטנס מוטיגן מער צוטריט צו באהאנדלונג און ערהוילונג, •
פאר ניו יארקער וועלכע האבן מעגליך נישט קיין   סטעיט׳יגע האטליין-גאנץיינגעפירטן א

באלדיגע צוטריט צו העלטקעיר פראפעסיאנעלן, ווי אויך אן אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו  
 שטיצן ניו יארקער וועלכע מוטשען זיך מיט די ווירקונגען פון לאנגע קָאוויד  

מיליאן  20רעכנט (, אריינגעPPEגרייט מאכן זאפאסן פון פערזענליכע שוץ קליידונג ) •
 טעסטס גרייט אויף ארויסצושטעלן וואו נייטיג.  

פארשטערקערן אונזערע שפיטאל סיסטעמען, אריינגערעכנט די פארברייטערונגען אויף   •
 צו העכערן דער סטעיט׳ס סּורדזש אפעראציעס צענטער אין פאל עס ווערט נייטיג  

 קאארדינירן מיט פעדעראלע און ארטיגע צוזאמארבעטער.   •

  
 .  דאגאווערנער האוקול׳ס פרעזענטאציע אויף דעם ׳הערבסט אקציע פלאן׳ קען מען געפונען 

  
 אקציע איבערזיכט  -הינטערגרונד אויף פאנדעמיע נאך

גאווערנער האוקול האט אויך אויסגעמאלדן א פארלאנג פאר פארשלאגן אויף אויסצוארבעטן א 
אקציע איבערזיכט, אלס טייל פון ניו יארק סטעיט׳ס אנגייענדע פאנדעמיע גרייטקייט  -פאנדעמיע נאך

  19-ווידאקציע איבערזיכט איז אויף איבערצוקוקן דעם סטעיט׳ס קאָ -באמיאונגען. דער צוועק פון דעם נאך
אפרוף, אידענטיפיצירן וואס האט יא געארבעט און וואס נישט, און אונטערזוכן וויאזוי דער סטעיט וואלט 

געקענט פארבעסערן איר אפרוף. דער איבערבליק וועט אויך דינען אלס וועגווייזער פאר ניו יארק סטעיט  
זאם אפצורופן צו מערקווירדיגע  פאר אנדערע רעגירונג אינסטאנצן צו ניצן אויף זיך גיך און ווירק

עמערדזשענסיס, צי זיי זענען פאנדעמיעס, נאטורליכע דיזעסטערס אדער אנדערע עמערדזשענסי 
 אומשטענדן וועלכע שאפן גרויסע שטערונגען צום נארמאלן לעבן. 

  
 דער איבערבליק וועט אויפטאן די פאלגענדע מטרות:  

 אפרוף.   19-איבערקוקן דעם סטעיט׳ס קָאוויד •

אידענטיפיצירן שטארקייטן, בעסטע צוגאנגען, ווי אויך ערטער וואו ּפָאליסיס זענען צו   •
שוואך געווען אין נאכקומען די פובליק׳ס געברויכן און אידענטיפיצירן הויפט אפלערנונגען  

 רוף.  אויף צו פארבעסערן פובליק געזונטהייט גרייטקייט און אפ

באריכטן די הויפט געפינסן אין א מסודר׳דיגן און צייטליכן אופן און פארזארגן   •
 אויפקלערונג ווי נייטיג.  

פארזארגן הויפט רעקאמענדאציעס און שטעלן פאר וויכטיג אדער קאטעגאריזירן יענע  •
 רעקאמענדאציעס. 

צוקונפטיגע   זיך צוגרייטן א פלאנירונג וועגווייזער פאר׳ן סטעיט צו ניצן אין א •
עמערדזשענסי, אריינגערעכנט אידענטיפיצירן די ערשטע טריט וואס דער סטעיט דארף  

נעמען ווען עס קומט פאר אן עמערדזשענסי וואס טוט איבערוועגן עקזיסטירנדע פלענער 
, און רעקאמענדאציעס אויף וויאזוי צוצוגיין און אנווייזן  19-אויף א שטייגער ווי קָאוויד

 גען.  אנטשיידונ

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health%23%3A~%3Atext%3DAll%2520New%2520Yorkers%2520outside%2520of%2Cwebsite%252C%2520which%2520includes%2520a%2520telemedicine&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C15d82322525844bc1b4608da6a75f40f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637939352093572670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4cKqT6QMg%2BqMZwx%2FlSUKnIPDqblxcqPVzUac9QJVQjw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-07%2FGov_Fall_Planning_Slides.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C15d82322525844bc1b4608da6a75f40f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637939352093572670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BXX1dyiDsLIaUmxE69zRvfx8hUxRXjgJ2gxiLosOIfc%3D&reserved=0


געבינדן, מעסטבאר און פאסיג -רעקאמענדאציעס זאלן זיין ספעציפיש, אויספירליך, צייט •
 איבערגעטייטשט אויף אן אקציע פלאן.  

  
דער איבערבליק וועט פאקוסירן אויף די פאלגענדע הויפט חלקים פון דער סטעיט׳ס קָאוויד אפרוף,  

 אריינגערעכנט, אבער נישט אויסשליסליך, צו:  
קוקן ּפָאליסיס און אנווייזונגען אויפ׳ן פארוואלטונג פון שפיטעלער און אינּפעישענט איבער •

איינריכטונגען אין ליכט פון דער פאנדעמיע׳ס פאדערונגען, אריינגערעכנט וועלכע  
 מעדיצינישע פראצעדורן קענען און זאלן פארזעצן ווייטער.  

פער פון יחידים, איבערהויפט די  איבערבליק ּפָאליסיס און אנווייזונגען פאר׳ן טראנס •
מערסט עמפינדליכע יחידים אויף געמיינשאפטליכע איינריכטונגען, אריינגערעכנט 

הָאומס, טורמעס און תפיסות און  -ערטער, גרופע היים ערטער, נורסינג-היימלאזע שוץ
וועלכע קערפערשאפטן זענען דאס מערסטע קוואליפיצירט אויף צו מאכן די אנטשיידונגען  

 און די ווירקזאמקייט פון אינפעקציע קאנטראלס אינערהאלב יענע קערפערשאפטן. 

איבערבליק ּפָאליסיס און אנווייזונגען פאר׳ן אפשפארן און צוריקעפענען בילדונגס  •
- קינדהייט, סקול עלטער, ספעציעלע בילדונג און נאך-אינסטיטוציעס, און וויאזוי אנהייב
און   19-זענען באהאנדלט געווארן דורכאויס קָאווידהויכשולע בילדונגס פראגראמען 

 וויאזוי זיי זאלן באהאנדלט ווערן אין א צוקונפטיגע עמערדזשענסי. 

פאקטאר פאר באשטימען וועלכע ביזנעסער, אינדוסטריעס און פונקציעס זאלן  •
 פאררעכענט ווערן אלס נייטיג און אויף וואספארא צוועקן.  

ע פראדוקטן און סערוויסעס נאכצוקומען די געברויכן פון ניו  דאס קויפן און שאפן נייטיג  •
 יארקער.  

די באשיצונג נייטיג פאר נייטיגע ארבעטער אין דעם ארבעטספלאץ, און פראגראמען און   •
איינקונפט  -סערוויסעס נייטיג פאר די ארבעטער, וועלכע קומען אפטמאל פון נידעריגע

 קאמיוניטיס פון קאליר.  

ישן און אינערהאלב דער סטעיט און אירע פעדעראלע און ארטיגע קאארדינאציע צוו •
קעגנטיילן, אריינגערעכנט באציאונגען מיט מעיארס, קאונטי פירער און אנדערע  

 ערוועלטע באאמטע. 

ווירקזאמע בילדונג און קאמוניקאציע מיט׳ן פובליק, אריינגערעכנט דאס מיטטיילן דאטא  •
 און אנדערע אינפארמאציע. 

ון קענטעניס נייטיג אויף צו פלאנירן און איינפירן עמערדזשענסי פראצעדורן און  שטאב א •
 ספעציפישע פונקציעס וועלכע מוזן ערפילט ווערן.  

  
יעריגן קאנטראקט טערמין, ווערט דער קאנסולטאנט געבעטן צו פלאנירן און פארזארגן  -אונטער דעם איין

וויכטיגע ציל אינערהאלב זעקס מאנאט פונ׳ם אנהייב דאטום פון דעם  -אנהייב געלטער אויף הויפט
קומענדע זעקס   קאנטראקט. מער דייטליכע אנאליז און נאך ערטער וועלן איינגעגלידערט ווערן איבער די

 אקציע באריכט אינערהאלב איין איינציג יאר.  -חדשים וועלכע וועלן זיך ענדיגן אין א לעצטע נאך
 

דער צילן פון דעם איבערבליק איז צו בעסער אויספירן ניו יארק סטעיט׳ס פאנדעמיע אפרוף און איז נישט  
גאווערנער האט באשטימט דזשעקי   מיט׳ן כוונה זיך קעגנשטעלן אנדערע אינדרויסנדע איבערבליקן. די

ברעי, קאמיסיאנערין פאר דער ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי  
 אקציע איבערבליק פראצעס. -סערוויסעס, אויפצוזען דער נאך

  
 .  דא( קען מען געפונען  RFPא קָאּפיע פון דעם ׳פארבעט פאר פארשלאגן׳ )

  
  

  ### 
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