
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/29/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

- גאווערנער האוקול דערקלערט סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסי אין אפרוף צו אנגייענדע מָאנקי
    ּפָאקס אויסברוך

  
סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסי ערמעגליכט פאר ניו יארק זיך גיכער אפצורופן צום אויסברוך און  

    מיטלען- צוצושטעלן נאך וואקסינאציע שטיצע
  

   דא עקזעקיוטיוו באפעל צו באקומען 
  
  

דערקלערנדיג א סטעיט   באפעל עקזעקיוטיוו גאווערנער קעטי האוקול האט היינט ארויסגעגעבן אן 
דער עקזעקיוטיוו באפעל    ּפָאקס אויסברוך.-דיזעסטער עמערדזשענסי אין אפרוף צום אנגייענדן מָאנקי

ערמעגליכט פאר׳ן סטעיט זיך גיכער אפצורופן צו דעם אויסברוך און ערמעגליכט פאר געזונטהייט 
 אויפפאסונג פארזארגער צו נעמען נאך שריטן צו העלפן וואקסינירן מער ניו יארקער.  

  
ּפָאקס אויסברוך אין ניו יארק סטעיט, דערקלער איך א  -״נאך איבערקוקן די לעצטע דאטא אויפ׳ן מָאנקי

סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסי צו שטערקער מאכן אונזער אגרעסיווע אנגייענדע באמיאונגען צו  
ּפָאקס  -נקי״איבער איין אין פיר מאָ  האט גאווערנער האוקול געזאגט. קאנפראנטירן דעם אויסברוך,״ 

- פעלער אין דעם לאנד זענען אין ניו יארק סטעיט, און מיר דארפן אויסניצן יעדע מיטל אין אונזער געצייג
קעסטל בשעת׳ן זיך אפרופן. עס איז ספעציעל וויכטיג צו אנערקענען די שטייגערן אין וועלכע דער  

איינגעשטעלטע גרופעס. צוליב דעם  אויסברוך האט איצט אן אומפראפארציאנעלע ווירקונג אויף געוויסע 
ארבעט איך און מיין מאנשאפט גאנצע מעת לעת צו שאפן מער וואקסינען, פארברייטערן טעסט׳ען 

פעאיגקייט און פאראנטווארטליכערהייט אויסשולן דעם פובליק אויף וויאזוי צו בלייבן אפגעהיטן דורכאויס  
 דעם אויסברוך.״  

  
  וועלכע יחידים בארעכטיגטע פון ארבעטסקראפט  דעם ספעציפיש אויס ציעט באפעל עקזעקיוטיוו דער

 און פארמאסיסטן פערסאנאל, EMS אריינגערעכנט וואקסינען, ּפָאקס-מָאנקי אדמיניסטרירן קענען
-נישט ארויסצוגעבן פראקטיצירער  נורס באשטעטיגטע און דאקטוירים  פאר ערמעגליכן הייבאמען;
  צו  פארזארגער פון פאדערן און וואקסינען; פאר  באשטעלונגען דעאויסשטייענ ספעציפישע-פאציענט

    דעפארטמענט.  העלט סטעיט יארק  ניו דעם צו דאטא  וואקסין שיקן
  

ּפָאקס,  -די היינטיגע מעלדונג בויט אויף ניו יארק סטעיט׳ס אנגייענדע אפרוף באמיאונגען אויף מָאנקי
, און אויסטיילן פעאיגקייטן טעסט׳ען פארברייטערן ען,  אריינגערעכנט באמיאונגען צו שאפן מער וואקסינ

אז    געמאלדןמיטלען צו ניו יארקער. נעכטן, האט גאווערנער האוקול -די לעצטע אינפארמאציע און הילפס
כ פון  ייוואקסין דאזעס, רעזולטירנדיג אין א סה 110,000דער פעדעראלער רעגירונג האט געשאפן נאך 

גאווערנער האוקול און דער העלט דעפארטמענט זעצן פאר   דאזעס צו ניו יארקער ביז היינט. 170,000
הויז, דער צענטער פאר קראנקהייט קאנטראל און  ווייטער זייער אנגייענדע קאארדינאציע מיט׳ן ווייסן 

( צו  ASPR(, און די אדמיניסטראציע פאר סטראטעגישע גרייטקייט און אפרוף )CDCפארמיידן )

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-20-declaring-disaster-state-new-york&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294393344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G3XXHctjnrcMZ849Z1UN8oYQFsrkcC5iJJdA9NKVO40%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-20-declaring-disaster-state-new-york&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294393344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G3XXHctjnrcMZ849Z1UN8oYQFsrkcC5iJJdA9NKVO40%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-continued-expansion-monkeypox-testing-capacity-approval-quest&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294549010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o2%2FI8BBpap9wT3a7H7%2B09vSGGoAHIeJKNPd%2FkAIBqjw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fstatement-governor-kathy-hochul-110000-additional-monkeypox-vaccine-doses-new-york-state-and&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294549010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rIYzGMYurPCpuA9ciXOvxjKm1dasksQ%2FykGewwdA2ZA%3D&reserved=0


פארזיכערן אז ניו יארק זעצט פאר ווייטער צו באקומען איר יושר׳דיגן טייל פון וואקסין פארזארגונג באלד  
הויפט פאר אזעלכע ניו יארקער אין קאמיוניטיס מיט הויכע ווי עס איז גרייט צו באקומען, איבער

    טראנסמיסיע ראטעס. 
  

- מָאנקי דערקלערט  לעצטנס האט ניו יארק סטעיט געזונטהייט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט 
פריער דעם חודש האט   ( אין ניו יארק סטעיט.ITPHּפָאקס א באלדיגע דראונג צו פובליק געזונטהייט )

NYSDOH  נייעאיינגעפירט א SMS-ּפָאקס  -באמיאונג צו ליפערן די לעצטע מָאנקי מודעה טעקסט
  —אינפארמאציע דירעקט צו ניו יארקער. ניו יארקער קענען זיך איינשרייבן שרייבן פאר טעקסט מודעות 

מיטלען  -וועלכע וועלן אריינרעכענען מעלדונגען איבער פעלער, סימפטאמען, פארשפרייטונג, און הילפס
אדער   81336״ צו MONKEYPOXדורך טעקסט׳ען ״ —טעסט׳ען און וואקסינירן פאר 

״ פאר טעקסטס אין שפאניש. דורך צושטעלן א זיּפ קָאוד, קענען ניו יארקער  MONKEYPOXESP״
    באזירטע מעלדונגען.-אויך אויסוועלן לאקאציע

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

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

רטיגע קאונטי העלט דעפארטמענטס,  + ארגאניזאציעס, א 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

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

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

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

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

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

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

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

    . דא  באשטימונג צווייטע און די דא  רעגירונג  פעדעראלער
  

ּפָאקס, אריינגערעכנט די צאל פעלער לויט׳ן קאונטי,  - פאר מער אינפארמאציע איבער מָאנקי
    .health.ny.gov/monkeypox באהאנדלונג, און אויפפאסונג, באזוכט:

  
###  
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 זיך אויסשרייבן 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-07-28_monkeypox_virus&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294549010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uv8m0HnTnLVhpgrjyc4sTfhNJ3sNCrHjTA4x27bmDYQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-sms-text-effort-deliver-latest-monkeypox-information-new-yorkers&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294549010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ut1O3AROIKeW8wNRKv%2BP7jaU5gYo%2FG%2BMilNb4LhpTOw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294549010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PAMFNB1gXj55AJBM0goZiPtyG%2B7WLX9mDxXEYl%2BfGOg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpH3aBUqiOEk&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294549010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dOedHqlPr7oRuNddDfznWDHMu4OolBYGBx0EiYWV%2Bhk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-07-07_monkeypox_response_strategy.htm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294549010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e%2BDtuu9m39ax5oS1aUvoqD51lHhdHRXOHS2qEQysLDY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-07-07_monkeypox_response_strategy.htm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd0f7760838444664f78308da71d15dfb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947441294549010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e%2BDtuu9m39ax5oS1aUvoqD51lHhdHRXOHS2qEQysLDY%3D&reserved=0
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