
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/25/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

ּפָאקס טעסט׳ען פעאיגקייט  -גאווערנער האוקול אנאנסירט אנגייענדע פארברייטערונג פון מָאנקי 
 טעסט אפליקאציע   PCRמיט גוטהייסונג פון ׳קוועסט דיאגנאסטיקס׳ נייע 

  
מיטלען ברייט צו  -טייל פון אנגייענדע סטעיט באמיאונגען צו מאכן וואקסינען, טעסט׳ען און הילפס

 באקומען  
  

  health.ny.gov/monkeypoxגעפונט אויס מער אויף 
  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן אז דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט האט  
איבערגעקוקט און באוויליגט ׳קוועסט דיאגנאסטיקס׳ לעצטנסדיגע אפליקאציע פאר טעסט׳ען צו  

 PCRצייטיגע - ּפָאקס אין ניו יארק סטעיט. דער טעסט, וועלכס ניצט עכט-פעסטשטעלן מָאנקי
לאגיע צו טעסט׳ען סעמפלס פון מענטשן וואס ווייזן בלאטערדיגע אויסשלאגן אדער פיפקעס, וועלן  טעכנא

ווייטער פארברייטערן ניו יארק סטעיט׳ס הרחבה׳דיגע טעסט׳ען פעאיגקייטן און געבן פארזארגער נאך  
ן דעם  אן אפציע ווען עס קומט צו לאבאראטאריעס וועלכע קענען פראצעסירן סעמפלס און דערוויש

ּפָאקס וויירוס. אויף איצט קענען פראבקעס גע׳טעסט ווערן ביי דעם סטעיט׳ס וואדסווארט  -מָאנקי
דעפארטמענט פון געזונטהייט און גייסטישע וואוילזיין ווי אויך דורך פריוואטע   NYCצענטער, דער 

ארפאראציע,  לאבאראטאריעס, אריינגערעכנט ׳לעבקארפ׳, מעיא קליניק, ׳אעדזשיס׳ וויסנשאפטן ק
 ׳מעדיסין לעב׳.  UR׳סאניק׳ העלטקעיר און 

  
ּפָאקס פעלער, און מיר וועלן ווייטער -״ניו יארק שטייט נאך אויס אן אומפראפארציאנעלע צאל מָאנקי

האט גאווערנער  נאכקומען די פאדערונג פון דער מאמענט מיט דרינגענדקייט און אגרעסיווע שריטן,״ 
ּפָאקס אפרוף -״די היינטיגע אויסמעלדונג, בויט אויף אונזערע אנגייענדע מָאנקיהאוקול געזאגט. 

מיטלען גרינג -באמיאונגען צו פארברייטערן טעסט׳ען פעאיגקייטן, שאפן מער וואקסינען און מאכן הילפס
באשיצן   צו באקומען אויפ׳ן ברייטסטן פארנעם. מיר וועלן ווייטער טאן אלץ וואס איז אין אונזער יכולת צו

 ניו יארקער, אריינגערעכנט אונזערע מערסט אויסגעשטעלטע קאמיוניטיס.״ 
  

אזוי ווי אנדערע טעסטס וואס זענען פאראן, ניצט די נייע ׳קוועסט דיאגנאסטיקס׳ פאלימערעיס טשעין 
( טעסט ווישער פראבקעס צונויפגעקליבן דורך העלטקעיר פארזארגער, ווי צ.ב.ש.  PCRרעאקציע )

מערי קעיר דאקטוירים, שפיטעלער אדער ׳אּורדזשענט קעיר׳, פון פאציענטן וועלכע קומען אריין פרייי
מיט שארפע אלגעמיינע פיפקע אדער בלאטערדיגע אויסשלאגן. דער נייער סארט טעסט איז 

יולי, מיט׳ן ארויסשטעלן ערווארטעט אין די  -אויסגעמאלדן געווארן דורך ׳קוועסט׳ אין מיטל
נדע וואכן. לויט ניו יארק סטעיט פובליק געזונטהייט געזעץ, איז דער העלט דעפארטמענט  בעפארשטייע

פארלאנגט געווען צו נעמען נאך שריטן צו באשטעטיגן די נייע טעסטינג, פאר וועלכע ׳קוועסט 
דיאגנאסטיקס׳ האט אריינגעגעבן אינפארמאציע צום דעם קלינישן לאבאראטאריע אפשאצונג פראגראם  

(CLEP)  .יענע איבערזיכט איז שוין יעצט פערטיג . 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc2e8a969c19049d1ca8308da6e7d45cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637943781567637547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hZDwEmwX8poZ73oucZgAza2TTLjqxbBQdRCrnqsfY%2BE%3D&reserved=0


״אזוי ווי מיר פארברייטערן ווייטער  סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,
ּפָאקס טעסטינג פעאיגקייטן דורך די צוגעגעבענע באניץ פון פריוואטע לאבאראטאריעס, איז -מָאנקי

סווארט צענטער האט אויך קאפאציטעט פאר מער טעסט׳ען.  וויכטיג צו וויסן אז דער סטעיט׳ס וואד
אבער די אמת׳ע שוועריגקייט מיט טעסט׳ען איז אז עס האנדלט זיך מיט ווישן אויף א קרעציגן ארט,  

וועלכס מען מוז פרעזענטירן פאר׳ן טעסט אויף אפצושאצן צו דער וויירוס איז אצינד דא. אן די 
צט נישט מעגליך. און אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער זיכער צו מאכן אז  קרעציגקייט, איז טעסט׳ען אויף אי

 ּפָאקס.״ -פראוויידערס ווייסן ווען און וויאזוי צו טעסט׳ען פאר מָאנקי
  

געזונטהייט  פארזארגער קענען געפונען דייטליכע אנווייזונגען אויף וויאזוי צוזאמצונעמען סעמפלס אין די  
 ן דורך דעם געזונטהייט מעלדונג נעטווָארק.  וואס דער דעפארטמענט האט ארויסגעגעב ראטונגען

  
די פארברייטערטע טעסט׳ען פעאיגקייט בויט אויף דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט׳ס 

(NYSDOHאנגייענדע אפרוף באמיאונגען אויף מָאנקי )-  ּפָאקס, וועלכע האט לעצטנס אריינגענומען
ּפָאקס אינפארמאציע  -טעקסט מעלדונג באמיאונג צו ליפערן די לעצטע מָאנקי-SMSדאס איינפירן א נייע 

וועלכע וועלן  — דירעקט צו ניו יארקער. ניו יארקער קענען זיך איינשרייבן שרייבן פאר טעקסט מודעות 
מיטלען פאר טעסט׳ען  -אריינרעכענען מעלדונגען איבער פעלער, סימפטאמען, פארשפרייטונג, און הילפס

״ פאר  MONKEYPOXESPאדער ״ 81336״ צו MONKEYPOXדורך טעקסט׳ען ״ —וואקסינירן און 
באזירטע  -טעקסטס אין שפאניש. דורך צושטעלן א זיּפ קָאוד, קענען ניו יארקער אויך אויסוועלן לאקאציע

 מעלדונגען.  
  

נטראל און צוליב ניו יארק סטעיט׳ס אנגייענדע קאארדינאציע מיט די צענטערס פאר קראנקהייט קא
 60,000ּפָאקס אפרוף מאנשאפט, האט ניו יארק סטעיט זיך איינגעשאפן איבער  -פארמיידן׳ס מָאנקי

דאזעס ביז היינט, אריינגערעכנט די פאר ניו יארק סיטי. גאווערנער האוקול האט לעצטנס גערעדט מיט  
ווייטער איר יושר׳דיגן טייל פון דר. אשיש דזשהא פון דעם ווייסן הויז זיכער צו מאכן אז ניו יארק באקומט 

ּפָאקס וואקסין פארזארגונג תיכף ווען זיי זענען גרייט אויף צו באקומען, איבערהויפט פאר  -מָאנקי
 אזעלכע ניו יארקער אין קאמיוניטיס מיט הויכע טראנסמיסיע ראטעס.  

  
NYSDOH וועלכס בלייבט אפדעיט׳עט מיט די לעצטע אינפארמאציע, האט  געווידמעטע וועבזייטל ,

אריינגערעכנט א האנט קארטל, אינפארמאציע קארטל, אויסטייל    אומזיסטע, דאונלאד׳בארע מאטריאלן
האט שוין  NYSDOHבלעטל און פלאקאטן צו באקומען סיי אין ענגליש און סיי אין שפאניש. 

+ ארגאניזאציעס, ארטיגע קאונטי העלט דעפארטמענטס,  LGBTQאויסגעטיילט די רעסָארסן צו 
האט אויך באשעפטיגט א באצאלטע, דיגיטאלע   NYSDOHהעלטקעיר פארזארגער און ביזנעסער.  

רעקלאמירונג קאמפיין צו זען עס זאל אנקומען אינפארמאציע צו קאמיוניטיס וועלכע מאכן מיט העכערע  
 ּפָאקס פעלער.  -ראטעס פון מָאנקי

  
באמיאונגען, זעצט פאר ווייטער דער ניו יארק סטעיט העלט  -אין צוגאב צו פובליק ארויסזוך

צו פאקוסירן אויף אויסטיילן וואקסינען צו קאמיוניטיס. ארטיגע קאונטי העלט   דעפארטמענט
דעפארטמענטס וועלכע האבן באקומען סּוּפליי אדמיניסטרירן דעם וואקסין דירעקט און שטעלן אוועק  

זייער אייגענע באשטימונג פראצעסן. דורך די ארבעט אין שותפות מיט קאונטיס, וועלן ניו יארקער  
באזירטע מעלדונגען קענען באקומען מודעות אויף וואקסינען צו  -שרייבן זיך אויף פאר לאקאציעוועלכע 

פארבינדענע ָאּפדעיטס ספעציפיש צו -ּפָאקס -באקומען, קליניק ערטער, סקעדזשיולס, און אנדערע מָאנקי
 זייער געגנט.  

  
פארטמענט פון געזונטהייט , אין שותפות מיט דער ניו יארק סיטי דעNYSDOHפריער דעם חודש האט 
קאמיוניטי פירער פאר  ּפָאקס טָאון הָאל -מָאנקי(, געהאלטן א NYCDOHMHאון גייסטישע וואוילזיין )

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2Fdocs%2F2022-07-08_han.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc2e8a969c19049d1ca8308da6e7d45cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637943781567637547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p93lGZUxZlU1K9vs3rySMeDUeBgVVxBj1MYPEsA9Wyg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2Fdocs%2F2022-07-08_han.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc2e8a969c19049d1ca8308da6e7d45cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637943781567637547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p93lGZUxZlU1K9vs3rySMeDUeBgVVxBj1MYPEsA9Wyg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc2e8a969c19049d1ca8308da6e7d45cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637943781567637547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hZDwEmwX8poZ73oucZgAza2TTLjqxbBQdRCrnqsfY%2BE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpH3aBUqiOEk%26feature%3Demb_title&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc2e8a969c19049d1ca8308da6e7d45cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637943781567637547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3IihnyYaJCS8z59FNj3EkvYV6jJP5TcQhjiDtDMNPj0%3D&reserved=0


אנגעפירט דורך סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט און שטאט העלט קאמיסיאנער דר.  
 אשווין וואסאן.  

  
 . health.ny.gov/monkeypox ּפָאקס, באזוכט- פאר מער אינפארמאציע איבער מָאנקי

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

 .  צווייטן חלק דא  און דעם פעדעראלער רעגירונג דא
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