
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/11/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

באהאנדלונג האטליין דורך דער   19-גאווערנער האוקול אנאנסירט דאס איינפירן א נייע קָאוויד 
    סטעיט העלט דעפארטמענט אין שותפות מיט ניו יארק סיטי ׳העלט + האספיטעלס׳

    
 888-TREAT-NY   האטליין ניצט אויס ניו יארק סיטי ׳העלט + האספיטעלס׳ ווירטועלע

    ע׳עקספרעסקעיר׳ פלאטפארמ
    

    19-איבערצייגטע באהאנדלונג אפציעס פאראן פאר ווירקזאם באהאנדלען קָאוויד
    

באהאנדלונג פאר אלע   19-סטעיט׳יגע האטליין וועט העלפן רעדוצירן מניעות צו קָאוויד-גאנץ
    קאמיוניטיס

    
    

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דאס איינפירן א נייע אומזיסטע האטליין פאר די וועלכע  
באהאנדלונג פארזארגער, אלס  אבער האבן נישט קיין געזונטהייט  19-טעסט׳ען פאזיטיוו פאר קָאוויד

טייל פון די אדמיניסטראציע׳ס אנגייענדע באמיאונגען צו האלטן ניו יארקער אפגעהיטן דורכאויס דער  
, איז איינגעפירט געווארן דורך דעם ניו יארק סטעיט העלט TREAT-NY-888פאנדעמיע. דער האטליין,  

ירטועלע ׳עקספרעסקעיר׳ פלאטפארמע דעפארטמענט נאכ׳ן גרייכן אן אפמאך צו אויסניצן די וו
      ׳העלט + האספיטעלס׳. NYCאפערירטע דורך 

    

, אבער אזוי ווי נייע 19-״מיר האבן געמאכט ווירקליכע פארשריטן אין אונזער קאמף קעגן קָאוויד
אונזערע  וואריאנטן זעצן פאר ווייטער זיך צו שפרייטן איז וויכטיג זיך ווייטער צוצופאסן און פארברייטערן 

  19-״אונזער נייער קָאוויד האט גאווערנער האוקול געזאגט.באמיאונגען צו באשיצן ניו יארקער,״  
באהאנדלונג האטליין וועט פארזארגן ניו יארקער מיט בעסערע צוטריט צו פריצייטיגע באהאנדלונג וואס  

 העלפט פארמיידן ערנסטע קראנקהייטן.״ 

    
נייטיגע רעסָארס פאר אונטערסערווירטע פאמיליעס וועלכע האבן -ט״דער נייער האטליין איז א העכס

האט געזאגט ליוטענאנט מעגליך נישט קיין באלדיגע צוטריט צו העלטקעיר פראפעסיאנעלן,״ 
עמפינדליכע  -״אזוי ווי נייע סארטן קָאוויד טוען ווייטער באפאלן אונזערע מערסט גאווערנער דעלגאדא. 

וויכטיג אז מיר זאלן ניצן אלע מעגליכע רעסָארסן צו באקעמפען דעם וויירוס. -קאמיוניטיס, איז קריטיש
זייערע וויכטיג צו פארזיכערן אז די וועלכע האבן שוועריגקייטן איבערצולאזן -דער האטליין איז קריטיש

 באהאנדלונג זאלן קענען באקומען די הילף אין וועלכע זיי נייטיגן זיך.״ -היימען צוצוקומען צו געזונטהייט
    

אלע ניו יארקער אויסער ניו יארק סיטי, אפגעזען די מאס איינקונפט אדער געזונטהייט אינשורענס דעקונג  
רעכטיגט צו זיין אפגעשאצט פאר באהאנדלונג  , זענען בא19-וועלכע טעסט׳ען זיך פאזיטיוו פאר קָאוויד

ניו יארק סטעיט  ( אדער דורכגיין אן אפשאצונג ביי דעם 2869-873-888) NY-TREAT-888דורך רופן 
מעדיצין באזוך. -וועבזייטל, וועלכס נעמט אריין א טעלע ׳עקספרעסקעיר׳ טעראפיוטיק צוטריט 19-קָאוויד

   .COVID-19-212ן ניו יארק סיטי איינוואוינער זאלן רופ

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys.expresscare.video%2Flanding&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BlBTyxlpaABPAJZZCQvCfEzfkbtwUKGeiJaUYGPxp4M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys.expresscare.video%2Flanding&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BlBTyxlpaABPAJZZCQvCfEzfkbtwUKGeiJaUYGPxp4M%3D&reserved=0


    
שעה א טאג, זיבן טעג א וואך און אפערירט דורך ערפארענע ׳העלט +   24דער האטליין קען מען רופן 

האספיטעלס׳ פראפעסיאנעלן וועלכע האבן די קלינישע טרענירונג צו פארזארגן באהאנדלונג און  
פאר ניו    אנווייזונגען אויב נייטיג. די ׳עקספרעסקעיר׳ פלאטפארמע איז א סערוויס וועלכע ערמעגליכט

    יארקער צו באקומען ווירטועלע באהאנדלונג פון א ניו יארק סיטי ׳העלט + האספיטעלס׳ פארזארגער.
     

מעדיצין באזוך וועט ארייננעמען א קלינישע אפשאצונג דורך מעדיצינישע פארזארגער וועלכע  -דער טעלע
באהאנדלונג פלאן, וועלכס קען מעגליך ארייננעמען א   19- וועלן אידענטיפיצירן די פאסיגע קָאוויד

מעדיצינען זענען ביידע  מויליגע-וויירעל אין-אנטירעצעפט פאר ּפַאקסלָאוויד אדער מָאלנּוּפירַאוויר. די  
זיקירט אויף ערנסטע  איבערצייגט צו פארמינערן האספיטאליזאציעס פאר די יעניגע וועלכע זענען רי

וויירעלס -דיאגנאז העלפן די אנטי 19-קראנקהייט. ווען עס ווערט געגעבן באלד נאך א פאזיטיווע קָאוויד
    אויך העלפן באקעמפען אינפעקציע און פארקירצערן ערהוילונג צייט. 

    
-אזיטיוו פאר קָאווידאזוי ווי פאר אלע באהאנדלונגען פאדערט זיך א רעצעפט, זאלן די וועלכע טעסט׳ען פ

צו באשטימען וועלכע באהאנדלונג איז   TREAT-NY-888 רעדן מיט זייער פארזארגער אדער רופן 19
  ּפַאקסלָאווידדאס בעסטע פאר זיי. ניו יארק סטעיט ווערט באשטימט א וועכנטליכע אויסטיילונג פון סיי 

   עס דעּפארטמענט פון געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס. -ן די יופו מָאלנּוּפירַאוויראון סיי 
    

״יעדער ניו יארק דארף   העלט דעפארטמענט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,
עגלמעסיגע העלטקעיר  טעראפיוטיקס אפגעזען צי זיי האבן א ר 19-קענען באקומען די לעצטע קָאוויד

פארזארגער. א דאנק דעם דעפארטמענט׳ס אפמאך מיט ניו יארק סיטי ׳העלט + האספיטעלס׳, איז  
נאך א מיטל אויף צו רעדוצירן  TREAT-NY-888 באהאנדלונג האטליין אויף 19-אונזער נייע קָאוויד

ערווירטע קאמיוניטיס וועלכע  אונטערס-מניעות צו באהאנדלונג און וועלן העלפן פארזיכערן אז היסטאריש
    האבן צוטריט צו די זעלבע סארט באהאנדלונג ווי אנדערע ניו יארקער.״ 

    
מיטשעל קעטס האט   CEOניו יארק סיטי ׳העלט + האספיטעלס׳ דר. קעטס פרעזידענט און 

דער  ״ניו יארק סיטי ׳העלט + האספיטעלס׳ שטאלצירט זיך צו ארבעטן אינאיינעם מיט  געזאגט,
טעראפיוטיקס צום גאנצן   19-גאווערנער׳ס אפיס און דער סטעיט העלט דעפארטמענט אנצובאטן קָאוויד

סטעיט דורך אונזער באוויזענע ווירטועלע ׳עקספרעסקעיר׳ פראגראם. ווירטועלע ׳עקספרעסקעיר׳ איז 
ניו יארק סיטי האט  נייטיגע טייל פון אונזער סטראטעגיע צו פארזיכערן אז יעדער אין-געווען א העכסט

אויפפאסונג און באהאנדלונג אין וועלכע זיי נייטיגן זיך, און עס וועט ברענגען די   19-צוטריט צו די קָאוויד
  זעלבע קענטעניס און איבערגעגעבנקייט צו אלע ניו יארקער לענגאויס דעם סטעיט.״

    
-יארקער קומט זיך צוטריט צו הויכע״פאר יעדער ניו  ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האט געזאגט,

קוואליטעט, צוטריטליכע העלטקעיר, אפגעזען זייער אינשורענס סטאטוס. ניו יארק סיטי ׳העלט +  
  19-האספיטעלס׳ ווירטועלע ׳עקספרעסקעיר׳ האט געהאלפן באהעפטן טויזנטער ניו יארקער צו קָאוויד

ארבעטשאפט מיט גאווערנער האוקול און  מיטלען און איך שטאלציר מיך אז דורך די צוזאמ-הילפס
קאמיסיאנערין באסעט, וועלן ניו יארקער איבער׳ן גאנצן סטעיט, אפגעזען צי זיי האבן א העלטקעיר 

 רעטנדע באהאנדלונג.״  -וויכטיגע און לעבנס-פארזארגער, וועלן איצט האבן צוטריט צו קריטיש
    

ּפעי סומע לויט זייער פלאן און דער ניו -אלן א קאָ אונטער דעם אפמאך וועלן אינשור׳ירטע פאציענטן צ 
יארק סטעיט העלט דעפארטמענט וועט דעקן די קאסטן פון דעם סערוויס פאר די וועלכע האבן נישט קיין 

 העלטקעיר דעקונג.  
    

    health.ny.gov/CovidTreatmentבאהאנדלונג אפציעס אויף  19-לערנט אייך מער איבער קָאוויד
    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Foral-antivirals&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=choKELvgkExZlKmXEZoibp9l1v3VpjVnPXVgHxFDjwk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.phe.gov%2Femergency%2Fevents%2FCOVID19%2Finvestigation-MCM%2FPaxlovid%2FPages%2Fdefault.aspx&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ho7oG5Nhpt1VF1SJZAXog2UGZnf8A%2BPoCSH7Quo7yjQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.phe.gov%2Femergency%2Fevents%2FCOVID19%2Finvestigation-MCM%2Fmolnupiravir%2FPages%2Fdefault.aspx&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AP4jf6ZKLAxxGQ3fHPUcMBNbm4EEp1HP1z66U3lysrE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-treatments&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M62KRNnDUBCiExj2hs9ikHPVQj90EodWqKiaM%2Fq7VoE%3D&reserved=0
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