
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/12/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

באהאנדלונג פובליק באוואוסטזיניגקייט קאמפיין צו   19-גאווערנער האוקול אנאנסירט נייע קָאוויד
   19-אויסשולן ניו יארקער וועלכע טעסט׳ען פאזיטיוו פאר קאוויד 

  
מיליאן דאלערדיגע מידיע קאמפיין בויט אויף סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט זיכער צו מאכן אז   1באלד 

 באהאנדלונגען    19- די לעצטע אינפארמאציע איבער קָאווידאלע ניו יארקער האבן 
  

פלאטפארמע רעקלאמעס מוטיגן מענטשן וועלכע טעסט׳ען פאזיטיוו  -ענגליש און שפאנישע מולטי
 אנצוהויבן באהאנדלונג ווי פריער מעגליך 

  
   דאבאהאנדלונג אפציעס קען מען געפונען   19-מער אינפארמאציע אויף קָאוויד 

  
 נעכטן איינגעפירט  ייע אומזיסטע באהאנדלונג האטלייןנ פאלגט נאך אויסמעלדונג פון 

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דאס איינפירן א נייע פובליק באוואוסטזיניגקייט קאמפיין 
און האבן סימפטאמען. די   19-אויף באהאנדלונג אפציעס פאר די וועלכע טעסט׳ען פאזיטיוו פאר קָאוויד

גליש און שפאניש אויף  מיליאן דאלערדיגע באוואוסטזיניגקייט קאמפיין וועט לויפן אין ענ  1אומגעפער 
 19-טעלעוויזיע, ראדיא און דיגיטאלע מידיע, צו מוטיגן ניו יארקער זיך צו טעסט׳ען ווי פריער פאר קָאוויד

און עס באהאנדלען ווי פריער מעגליך אויב זיי טעסט׳ען פאזיטיוו. די מידיע ארויסשטעל וועט ווייטער 
- אקאנט צו מאכן פאר אלע ניו יארקער איבער קָאווידצעמענטירן די אדמיניסטראציע׳ס אנטשלאסנקייט ב

 באהאנדלעןען און וויאזוי צו העלפן באשיצן זיך זעלבסט פון ווערן ערנסט קראנק.   19
  

״מיר בויען ווייטער אויף אונזערע אנגייענדע באמיאונגען צו באשיצן ניו יארקער אזוי ווי מיר נאוויגירן דער  
וויכטיגע מיטל צו רעדוצירן - ״באהאנדלונג איז א קריטישקול געזאגט. האט גאווערנער האו פאנדעמיע,״  

סימּפטאמען און פארמיידן ערנסטע קראנקהייט, און דער נייער פובליק באוואוסטזיניגקייט  19-קָאוויד
 קאמפיין טוט אויסריכטן ניו יארקער מיט די פאקטן איבער באהאנדלונג אפציעס פאראן.״  

  
״די פריערדיגע באהאנדלונג ווערט   רין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,סטעיט העלט קאמיסיאנע

אנגעהויבן נאך א פאזיטיווע טעסט רעזולטאט, אלס בעסער ארבעט עס אויף רעדוצירן סימפטאמען און  
פארמיידן מער ערנסטע קראנקהייט. דער נייער פובליק באוואוסטזיניגקייט קאמפיין ליפערט א וויכטיגע  

אלע ניו יארקער איבער די נייטיגקייט פון זיך לאזן טעסט׳ען באלד ווען סימּפטאמען ערשיינען   מעלדונג צו
און זיך תיכף צו פארבינדן מיט זייער העלטקעיר פארזארגער צו זען וועלכע באהאנדלונג איז די בעסטע  

 .״ 19-אפציע. זיך וואקסינירן און בוסט׳ען איז נאך אלץ די בעסטע באשיצונג קעגן קָאוויד
  

באהאנדלונג אפציעס אויף   19-מיטלען איבער קָאוויד-דער קאמפיין פיגורירט פארבינדונגען צו הילפס
-. ״די מולטיhealth.ny.gov/CovidTreatmentדעם סטעיט העלט דעפארטמענט׳ס וועבזייטל אויף 

און שפירן   19-אטפארמע רעקלאמעס מוטיגן ניו יארקער וועלכע ווערן גע׳טעסט פאזיטיוו פאר קָאווידלפ

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%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0
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&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6momtIB4u0hq3LbcSN8kYWjsT%2BYgPdYzaBIAMMQsYGc%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%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0


סימפטאמען זאלן זיך דורכרעדן מיט זייער העלטקעיר פארזארגער איבער זייערע באהאנדלונג אפציעס.  
 . 2022די רעקלאמעס וועלן לויפן אויף טעלעוויזיע, ראדיא און דיגיטאלע מידיע ביז אוגוסט 

  
 דער נייער טעלעוויזיע רעקלאמע קען מען זען אין סיי ענגליש און סיי שפאניש דא:  

 . ווערסיעסעקונדע ענגלישע שפראך -30 •

 .  ווערסיעשפאנישע שפראך   סעקונדע-30 •

  
 סעקונדע אנימירטע ווידעאו רעקלאמע סקריפט:  -30אונטן איז דער 

  
און איר האט סימפטאמען, פרעגט ביי אייער העלטקעיר   19-אויב טעסט איר זיך פאזיטיוו פאר קָאוויד

פארזארגער אויב אומזיסטע באהאנדלונג איז פאר אייך א גוטע אפציע. לייגט עס נישט אפ.״ ווי פריער 
אהאנדלונג, אלץ בעסער וועט עס ארבעטן. זיך וואקסינירן און בוסט׳ען איז נאך אלץ די  איר הייבט אן ב

. אבער אויב ווערט איר קראנק, בלייבט אינדערהיים.  און אויב איר 19-בעסטע באשיצונג קעגן קָאוויד
.  טעסט פאזיטיוו, רעדט באלד צו אייער געזונטהייט אויפפאסער איבער אייערע באהאנדלונג אפציעס

לאזט זיך באלד טעסט׳ען. לאזט זיך באלד באהאנדלען. לערנט אייך מער אויף 
health.ny.gov/CovidTreatment.   

  
, נעכטן אויסגעמאלדן דורך דער גאווערנער,  נייע אומזיסטע האטלייןדי מעלדונג קומט נאכ׳ן איינפירן א  

אבער האבן נישט קיין געזונטהייט אויפפאסונג   19-פאר די וועלכע טעסט׳ען פאזיטיוו פאר קָאוויד
ן ניו יארקער אפגעהיטן  פארזארגער, אלס טייל פון די אדמיניסטראציע׳ס אנגייענדע באמיאונגען צו האלט

דורכאויס דער פאנדעמיע. אלע ניו יארקער אויסער ניו יארק סיטי, אפגעזען די מאס איינקונפט אדער  
, זענען בארעכטיגט צו זיין 19-געזונטהייט אינשורענס דעקונג, וועלכע טעסט׳ען זיך פאזיטיוו פאר קָאוויד

( אדער דורכגיין אן 888-873-2869) TREAT-NY-888אפגעשאצט פאר באהאנדלונג דורך רופן 
׳עקספרעסקעיר׳ טעראפיוטיקס צוטריט וועבזייטל, וועלכס   19-אפשאצונג ביי דעם ניו יארק סטעיט קָאוויד

 .  COVID-19-212מעדיצין באזוך. ניו יארק סיטי איינוואוינער זאלן רופן -נעמט אריין א טעלע 
  

פאר מער אינפארמאציע אויף ניו יארק׳ס   ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט וועבזייטלבאזוכט דעם  
 .  19-אפרוף צו קָאוויד

  
  

 ### 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ff1i00vKPzmY&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jRnyOrLW3Ks5eSxpx8%2B9LjUSrZxGn6jniQriXgg5AOc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FonBZX7Xfcco&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7b5pgh0yMV%2Ft6EZd%2FdunX7ind3uJuwZbnUSLyETtQkg%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%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0
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&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6momtIB4u0hq3LbcSN8kYWjsT%2BYgPdYzaBIAMMQsYGc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fhome&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zBwKImPsYzzAC4QgbueAuEonRgHTDhfAFcWxO6pLUyY%3D&reserved=0
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