
 
 גאווערנער קעטי האקול   6/30/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

'ס זענען ארויסגעגעבן  EXCELSIOR PASSמיליאן   11גאווערנער האקול אנאנסירט אז כמעט 
 EXCELSIOR PASS PLUSגעווארן ביז היינט, דערמאנט ניו יארקער צו באקומען זייערע אייגענע 

 פאסן  
  

מיליאן פון    4'ס זענען ארויסגעגעבן געווארן ביז היינט, איבער Excelsior Passמיליאן  11כמעט 
  Excelsior Pass Plusזיי 

  
, נאר די  30אלץ די לעצטע און שטערקסטע וואקסינאציע און טעסט באווייז אפציע, וועט, פון יוני 

Excelsior Pass Plus   זיין צו באקומען, אזוי ווי דיExcelsior Pass   לויפט אויס 
  

   דא Excelsior Pass Plusיארקער ווערן געמוטיגט צו באקומען זייער אומזיסטע ניו  
  
  

'ס זענען  Excelsior Passמיליאן  10.9גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז מער פון 
וואס איז געווען די ערשטע אין דאס לאנד פון  –ארויסגעגעבן געווארן ביז היינט. אזוי ווי די פלאטפארמע 

יארקער, און אזוי ווי די זעצט פאר זיך צו אנטוויקלען צו נאכקומען די באדערפענישן פון ניו   –איר סארט 
לויפן אויס, דערמאנט די סטעיט פאר ניו יארקער צו באקומען זייער   Excelsior Passאריגינעלע סארטן 

  . PlusExcelsior Passלעצטע און שטערקסטע פאס אפציע וואס איז דא צו באקומען: די  
  

צייטן, זעצט אונזער סטעיט פאר צו פירן   "אזוי ווי ניו יארקער זעצן פאר צו מאנעוורירן אריבער די שווערע
"ניו  האט גאווערנער האקול געזאגט. דאס לאנד מיט אנטשלאסענע און טראנספארמאטיווע לייזונגען",  

יארק וועט פארזעצן צו נוצן דיגיטאלע טעכנאלאגיע צו נאכקומען די באדערפענישן פון די מענטשן וועם  
איך ערמוטיג אלע ניו יארקער וועלכע זענען אינטערעסירט צו  מיר דינען אויף א בעסערן פארנעם. 

 נאך היינט."    PlusExcelsior Passבאקומען זייער 
  

PlusExcelsior Pass  –   איז א זיכערע דיגיטאלע קאפיע פון א  –די נייעסטע און ברייטסטע פאס אפציע
לויפט נישט אויס. די   –זייענדיג די רעקארד אליין   – וואקסינאציע רעקארד וואס  19-מענטשן'ס קאוויד

PlusExcelsior Pass    איז באשטעטיגט געווארן דורך ניו יארק סטעיט און איז געבויט געווארן אויף
ענע סטאנדארטן אויף א וועג אז עס זאל ארבעטן מיט אנדערע סיסטעמען, און עס ווערט יעצט גענוצט  אפ

שטאטן אין די פאראייניגטע שטאטן, פארטא ריקא און קאנאדע, און ניו יארקער קענען   23דורך מער פון 
רטלעך ווערן  קא SMART Health Cardsעס יעצט נוצן אין די פלעצער און אין אנדערע פלעצער וואו 

  —רעכנט אויך אריין א מענטשן'ס בּוסטער אדער נאך א דאזע אדער דאזעס   PlusPassאנגענומען. די 
 Excelsiorפיר טעג נאכן באקומען די דאזע. פונקט ווי -אזוי לאנג וואס עס ווערט ארויסגענומען דריי

Pass איז ,PlusPass    .אויך דא צו באקומען פאר נעגאטיווע טעסטס 
  

, "פונקט ווי איר וואלט זיך אפגעגעבן  סטעיט העלט קאמישאנער דר. מערי ט. באסעט האט געזאגט
וואקסינאציע קארטל אדער דרייווער'ס לייסענס, זאל יעדער ניו יארקער   CDCמיט אייער פאפירענע 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XsNL75Z0v16qO5xprl1KahxPu64Pr2xZI%2FcQ7wVhGPE%3D&reserved=0


יער גיבן פאר מענטשן דירעקטע צוטריט צו זי.  PlusExcelsior Passארויסנעמען און האלטן זייער 
געזונטהייט אינפארמאציע ערמוטיגט און באפולמעכטיגט זיי צו אונטערנעמען אן אקטיווע ראלע אין די  

באשליסן וואס האבן א ווירקונג אויף זייער געזונטהייט און וואוילזיין. איך אפלאדיר די אנגייענדע  
ריטענע טעכנאלאגיע צו  צוזאמענארבעט צווישן מערערע ניו יארק סטעיט אגענטורן וועלכע נוצן פארגעש

 פארבעסערן די פובליק געזונטהייט." 

  
Excelsior Pass   באווייזן סיסטעם   19-אלץ די ערשטע קאוויד 2021וואס איז ארויסגעקומען אין מערץ

עפענונג  -אין דאס לאנד, איז צום ערשט אנטוויקלט געווארן צו פארשנעלערן ניו יארק'ס עקאנאמישע צוריק
יע.  בשעת'ן באפולמעכטיגן ניו יארקער מיט דירעקטע צוטריט צו זייערע וואקסין און טעסט אינפארמאצ

'ס פאר וואקסינאציע  Excelsior Passבאזירט אויף פעדעראלע און סטעיט אנווייזונגען, זענען אלע 
'ס אפטייטשונג פון וואס עס מיינט צו זיין פולשטענדיג וואקסינירט. אזוי ווי עס  CDCנאכגעקומען די 

  –עּפארטמענט האלט זיך צו וועלכע די ניו יארק סטעיט העלט ד  –אנווייזונגען  CDCשטייט אין די לעצטע 
, וועט 30זאלן מענטשן בלייבן צייטליך מיט אלע רעקאמענדירטע וואקסינען. אנגעהויבן פון יוני 

PlusExcelsior Pass באזירטע פארמאט און צוגעלייגטע מעגליכקייטן, זיין די -, מיט איר רעקארד
ענדיג שוין אוועקגעשטעלט און גענוצט  איינציגסטע סארט פאס וואס ניו יארקער וועלן קענען באקומען. זיי 

 'ס ארויסגעגעבן געווארן ביז היינט.  PlusExcelsior Passמיליאן  4זענען מער פון  —
  

(, סאנדרא  Division of the Budgetפוירסט דעּפיוטי דירעקטארין פון די דיוויזיע פון די בודזשעט )
באווייזן סיסטעם איז געווען באדייטנד    19-"די אנטוויקלונג פון די לאנד'ס ערשטע קאווידביטי, געזאגט, 

פאר ניו יארק סטעיט און ניו יארקער צוגלייך. בויען פארזיכערטע טעכנאלאגיע וואס איז צוגענגליך און  
נהויב זענען די  קוקט אויס עלעגאנט איז עפעס וואס די סטעיט רעגירונג קען און זאל טוהן מער. פון די א 

Excelsior Pass  פלאטפארמע אוןNew York State Wallet  עּפ געבויט געווארן זיך צו אנטוויקלען
לויט די באדערפענישן פון די איינוואוינער, און ביידע פון די כלים האבן געטוהן גענויט דאס ביי יעדע  

פאר ניו  Plusxcelsior Pass Eשטאפל. אלץ א שטאנדהאפטיגע, דיגיטאלע רעקארד, ערמעגליכט די 
יארקער צו האלטן ביי זיך זייער וואקסינאציע און טעסט אינפארמאציע בשעת'ן ערלויבן די סטעיט צו  

נעמען אין באטראכט די לייזונגען וואס מענטשן דארפן אין די קומענדיגע שטאפל, און מער וועט קומען אין 
 די צוקונפט."  

  
 Excelsior, איז ניו יארק סטעיט ארויסגעקומען מיט די Excelsior Passנאכן ארויסקומען מיט די 

Pass Scanner  עּפ פאר ביזנעסער. ביז היינט איז דיScanner  עּפ דַאונלָאודעד געווארן איבער
וועלכע האבן מאל, ווייזנדיג דאס באנוץ דורך הונדערטע טויזנטע ביזנעסער און ארגאניזאציעס  215,000

 עפענונג אקטיוויטעטן. -אויסגענוצט די כלי צו שטיצן זייערע צוריק
  

, פארברייטערנדיג   PlusExcelsior Passאיז ניו יארק סטעיט ארויסגעקומען מיט  2021אין אוגוסט 
לבע  מער נוצן פאר ניו יארקער, אריינרעכענענדיג רייזע און ביזנעס געלעגנהייטן. זיך האלטנדיג צו די זע

געבויט   PlusPassשטאנדהאפטיגע זיכערהייט און פריוואטקייט מאסנאמען, איז די איבערגעארבעטע 
פרעימווארק.   SMART Health Cardsגעווארן אלץ א דיגיטאלע געזונטהייט רעקארד, נוצנדיג די 

ן באווייזן  אנערקענטע וואקסי-באקאנטע שותפות מיט די אלוועלטליך-געשטיצט דורך די סטעיט'ס וועלט'ס
געשטיצט ניו יארק מיטן   PlusExcelsior Pass( האט  Vaccine Credential Initiativeאינציאטיוו )

אנפירן די אנטוויקלונג פון עטליכע מיטגעטיילטע סטאנדארטן צו קענען ארבעטן צוזאמען וואס זענען זינט 
און לענדער,   פארטא ריקאדאן אנגענומען געווארן דורך סטעיטס איבערן לאנד, טעריטאריעס ווי 

. ניו יארק סטעיט האט געארבעט מיט יעדע קערפערשאפט צו זיכער מאכן אז  קאנאדע אריינרעכענענדיג 
 עס ארבעט און נעמט אן באווייזן איבער גרעניצן.  

  
אפיסער און דעּפיוטי טשיעף אינפארמאציע אפיסער, ראדזשיוו   ניו יארק סטעיט טשיעף טעכנאלאגיע 

לייזונג ארכיטעקטור  Excelsior Passעּפ און די  New York State Wallet"די רַאו, האט געזאגט, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-acceptance-puerto-ricos-covid-19-vacu-id-pass-through-excelsior-pass&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dOsqdp%2BJyN3djJUK80dfTqiyoSdsyBaW3c%2BjsmsAelI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-acceptance-canadian-vaccination-credentials-business-entry-new-york&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W0EX0Okar9grGYP85P17U319wtOCM0W46sfcUcG0PIE%3D&reserved=0


האבן אוועקגעלייגט און זעצן פאר אוועקצולייגן די יסוד פאר א שטערקערע און פעסטערע דיגיטאלע  
סטעיט. יעדן טאג, ארבעטן די לייזונגען פאר מענטשן אן דורכפאל. נעמנדיג אין באטראכט ניו יארק'ס  

די גרעניצן וויאזוי קלינישע אינפארמאציע  ערהוילונג נאכן פאנדעמיע, מוזן מיר פארזעצן צו פארברייטערן 
און רעגירונג סערוויסעס ווערן געגעבן. די צוקונפט פון ניו יארק סטעיט מוז האבן נישט בלויב  

אינפראסטראקטור, נאר אויך דיגיטאלע אינפראסטראקטור, געבויט צו שטיצן יעצטיגע און אויפשטייגנדע  
   באדערפענישן פון איינוואוינער." 

  
פלאטפארמע,   Excelsior Passאזוי ווי די סטעיט זעצט פאר ווייטער צו אנטוויקלען און פארברייטערן די 

איז מער שטיצע אנגעבאטן געווארן פאר אנדערע סטעיטס און קערפערשאפטן צו פארשנעלערן דאס  
האט  ,2021אנטוויקלונג פון לייזונגען וואס ארבעטן מיט פארשידענע סיסטעמען. אין אקטאבער 

די   –איז ארויסגעקומען  בלּוּפרינט assExcelsior Pניו יארק סטעיט  אז די   נאנסירטא גאווערנער האקול 
לאנד'ס ערשטע פרעימווארק צו העלפן אנדערע סטעיטס און רעגירונגען אין די אנטוויקלונג פון דיגיטאלע  

  PlusExcelsior Passפלאטפארמע און אויף די  Excelsior Passגעזונטהייט באווייזן באזירט אויף די 
 ייזונג.  ל
  

.  PlusExcelsior Passצו ארויסנעמען זייער אומזיסטע  epass.ny.govאלע ניו יארקער זאלן באזוכן 
ס קענען  ניו יארקער קענען האלטן וויפיל פאסן זיי קענען זיין בארעכטיגט פאר, און עלטערן און גַארדיענ

 New York Stateיאר. פאסן קענען אויסגעמעקט ווערן אין די  18האלטן פאסן פאר קינדער אונטער 
Wallet   .עּפ אין יעדע צייט 

  
געפרעגטע פראגן בלאט  - אפטאויף די    PlusExcelsior Passניו יארקער קענען לערנען מער איבער די 

 .  דא
  

 .  דאבלּוּפרינט, באזוכט די לינק  Excelsior Passצו דַאונלָאודען ניו יארק סטעיט'ס 
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