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

 
 

סטעיטמענט פון גאווערנער קעטי האוקול איבער קָאל מיט דר. אשיש דזשהא און דר. ראדזש 
 פאנדזשאבי פון דעם ווייסן הויז    

   
   

״היינט האב איך גערעדט מיט דר. אשיש דזשהא און דר. ראדזש פאנדזשאבי פון דעם ווייסן הויז אויף 
ּפָאקס -יבער וויאזוי נאכצוקומען די מָאנקיזיך דורכצורעדן איבער אונזערע געמיינזאמע זארגן א

וואקסינאציע געברויכן פון ניו יארקער. ניו יארק סטעיט און די ביידען אדמיניסטראציע וועט ווייטער 
ארבעטן אינאיינעם אויף וואקסינאציע אויסטיילונג פלענער צו פארזיכערן אז ניו יארק סטעיט באקומט 

ניו יארקער, איבערהויפט אזעלכע ניו יארקער אין קאמיוניטיס מיט הויכע גענוג וואקסין סופליי צו באשיצן 
 טראנסמיסיע ראטעס. 

   
ּפָאקס פעלער, -״אין ניו יארק סטעיט, האבן מיר געזען א אומפראפארציאנעלע צאל פון מָאנקי

+ קאמיוניטיס וועלכע זענען ספעציעל שווער באטראפן LGBTQאיבערהויפט אינערהאלב אונזערע 
ווארן. איך אנערקען די פארכט און זארג וואס דער אויסבראך האט פאראורזאכט, איבערהויפט פאר גע 

LGBTQ ניו יארקער, וועלכס איז די סיבה פארוואס מיין טיעם און איך וועלן ווייטער ארבעטן גאנצעטע +
   מעת לעת צו שאפן ווי מער וואקסינען מעגליך פאר אונזערע איינוואוינער.

   
״נאכפאלגנדיג אויף מיין אדמיניסטראציע׳ס אנגייענדע געשפרעכן מיט די צענטערס פאר קראנקהייט 

ּפָאקס אפרוף מאנשאפט, פריידט עס מיך צו קענען מיטטיילן אז ניו -קאנטראל און פארמיידן׳ס מָאנקי
אונגען אין זיך יארק האט געקענט שאפן א באדייטנדע צאל וואקסינען צו ווייטער אנהאלטן אונזערע באמי

אפרופן צו און נאכקומען די געברויכן פון אונזער מערסט ריזיקירטע טיילן פון דער באפעלקערונג, 
. דורך די פובליק געזונטהייט שותפות׳ן און איבערהויפט מענער וועלכע האבן סעקס מיט מענער 

דאזעס צו  8,195צוזאמארבעט באמיאונגען וועלכע זענען שוין אין פלאץ, וועט ניו יארק באלד האבן 
באקומען. מיר וועלן ווייטער ארבעטן מיט דר. דזשהא און די פעדעראלע רעגירונג צו פארזיכערן אז 

 געברויכן פון ניו יארקער.צוקונפטיגע אלאקירונגען שפיגלען אפ די 
 

״אלס אייער גאווערנער, בין איך אנטשלאסן צו באשיצן אונזערע מערסט אויסגעשטעלטע קאמיוניטיס און 
פארזיכערן יושר׳דיגע רעסָארסן אויסטיילונג און אינפארמאציע. איך בין דאנקבאר צו פרעזידענט ביידען, 

ער הילף אין שאפן נאך וואקסין דאזעס פאר ניו וויצע פרעזידענט העריס, און דר. דזשהא פאר זיי
 יארקער, און איך קוק ארויס אויף צו ווייטער ארבעטן אינאיינעם אויף צו האלטן ניו יארקער אפגעהיטן.״ 
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