
 
 גאווערנער קעטי האוקול   8/17/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

וואקסין   19-קָאוויד  VAXTOSCHOOL#גאווערנער האוקול אנאנסירט דאס ווידער איינפירן  
 באמיאונג  

  
 עלטער - וואקסינאציע צווישן קינדער אין סקול 19-קאמפיין צו מוטיגן קָאוויד

  
  19-ָאּפ ערטער ארום דעם סטעיט וועלן פארזארגן גלייכבארעכטיגטע צוטריט צו קָאוויד-ּפַאּפ

 וואקסינאציעס  
  
  

- , דער מולטיVaxtoSchool#גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן דאס ווידער איינפירן 
וואקסינאציע ראטעס צווישן ניו  19-סטעיט׳יגע קאמפיין געצילט אויף צו העכערן קָאוויד-אכיגע גאנץפ

עלטער. דער קאמפיין פירט אויף ווייטער גאווערנער האוקול׳ס אנטשלאסנקייט - יארקער קינדער אין סקול 
עזונט און וואוילזיין פון סטודענטן,  צו פארזיכערן גלייכבארעכטיגטע צו וואקסינען, און צו מאכן דער ג 

 לערער און פאמיליעס א העכסטע פריאריטעט.  
  

״אזוי ווי מיר גרייטן זיך צום אנהייב פון דעם סקול יאר און דעם הערבסט סעזאן, איז וויכטיג אז מיר זאלן  
ול געזאגט.  האט גאווערנער האוקטאן אלץ וואס מיר קענען צו באשיצן אונזערע יונגסטע ניו יארקער,״  

״דורך אראפברעכן מניעות צו באקומען דעם וואקסין, וועלן די שותפות׳דיגע צוזאמארבעט ערמעגליכן 
פאר ניו יארק סטעיט ווייטער צו באשיצן די געזונט און זיכערהייט פון אונזערע מערסט עמפינדליכע  

רן אונזער סוקסעספול איינפי-קאמיוניטי מיטגלידער און האלטן אפן אונזערע סקולס. דאס ווידער
#VaxtoSchool   קאמפיין וועט שטיצן אונזער הערבסט אקציע פלאן, און פארזיכערן אז מיר ברענגען צו

מיטלען אין וואס זיי נייטיגן זיך אויף זיך צו באשיצן פון ווערן ערנסט  -ניו יארקער די פולקאמע הילפס
 .״ 19-קראנק אדער האספיטאליזירט צוליב קָאוויד

  
מיטלען און מאטריאלן פאר עלטערן און -וויכטיגע הילפס-קאמפיין, קריטיש VaxtoSchool#ר  דע

. דער  ny.gov/vaxtoschoolעלטער און סקולס זענען צו באקומען אויף -אויפציער פון קינדער אין סקול
 פאר עלטערן און אויפציער.   FAQ, און אן אינפארמאציעארט רעכנט אריין וואקסין 

  
קינדער שטייען אויס מניעות  ״געוויסע  געזונטהייט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט,

וואקסינען און בּוסטערס, אבער א דאנק גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט וועלן   19-צו באקומען קָאוויד
וואקסינען   19-צוזאמארבעטשאפטן העלפן זיכער מאכן יושר׳דיגע צוטריט צו קָאוויד VaxForKids#די 

און אנטוויקלען   19-יאר. וויבאלד קינדער קענען אנגעשטעקט ווערן מיט קָאוויד 12פאר קינדער אונטער 
ע  שווערע קראנקהייטן, און וואקסינאציע בלייבט זייער בעסטער באשיצונג קעגן דעם וויירוס און איר

וואריאנטן, מוטיג איך אלע עלטערן און אויפציער צו וואקסינירן זייערע קינדער בעפאר זיי קערן זיך צוריק 
 אין סקול אריין.״ 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hET6P5kATzjlkzeiPQR4SFd7IUAddIrbBkV9V6aQXcQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fwhat-you-need-know-0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kBmlOIW%2F0vnuY41xByZKFFBT0fc82ovKX0kG5YBrekw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Ffrequently-asked-questions-1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eDu1XPwaTx%2BsZAqjGTLn%2Bo6fxdkeEpp32Pt9eGfMCbI%3D&reserved=0


SOMOS ,״היינט איז א   קאמיוניטי אויפפאסונג פארזיצער דר. ראמאן טאלאדזש האט געזאגט
טן אנדערש. פילע רעדן נישט קיין ענגליש,  גרויסע טריט פאראויס. גלייך ווי אונז, זענען אונזערע פאציענ

און פילע האבן נישט קיין צוטרוי צו אינסטיטוציאנעלע שפיטעלער אדער קארפארעיט פַארמַאסי טשעינס  
אבער זיי האבן יא צוטרוי צו זייערע פאמיליע דאקטוירים. דארט קומען מיר אריין. אונזערע קינדער   —

נעטווָארק איז  SOMOSזינט זייער געבורט, און אונזער   דאקטוירים באהאנדלען שוין די קינדער 
מאביליזירט צו ארבעטן פאמיליע ביי פאמיליע, איבער די קומענדע עטליכע חדשים מיט הונדערטער  

טויזנטער עלטערן זיכער צו מאכן אז זיי וואקסינירן זייערע קינדער, אויף פארצוזעצן ווייטער דער שטאט׳ס  
מאכן אז דער אנהייב פון סקול איז אפגעהיטן, געזונט און אומגעשטערט. מיר  און זיכער  — ערהוילונג 

ווייסןאז אונזערע קינדער זענען אונזער טייערסטע אוצר און דאס וועט נישט גרינג זיין, אבער מיר דאנקען  
 גאווערנער האוקול און דר. באסעט פאר זייער פירערשאפט און צוזאמארבעטשאפט.״  

  
׳אינווערס מעדיקעל׳ הויפט עקזעקיוטיוו באאמטער דזשאהאניוס טשעמווענא האט געזאגט,  

אינפעקציעס און האספיטאליזאציעס זענען לעצטנס געשטיגן לענגאויס דעם סטעיט ניו יארק   19-״קָאוויד
די  חדשים און עלטער פאר   6האט לעצטנס פארזארגט באוויליגונג פאר  FDAמיט נייע וואריאנטן. דער 

וואקסינען און וועלן זיך איבערצייגן צו שטארק באקעמפען קעגן דעם וויירוס  MRNAפארשידענע ערליי 
וואס האט איבערגעקערט אונזערע קאמיוניטיס. מיר האבן פלייסיג געארבעט אינאיינעם מיט גאווערנער  

ו צו דרוקן אויף גרינגען צו  האוקול צוצושטעלן אויפפאסונג גלייך פאר יעדן, מיר זעצן פאר ווייטער אגרעסיו
וואקסינען און טעסט׳ען אין צוזאמארבעט מיט ארטיגע העלט דעפארטמענטס און  19-באקומען קָאוויד

דעם סטעיט ניו יארק. דורך אונזער צוזאמארבעט מיט גאווערנער האוקול און דעם העלט דעפארטמענט  
-זיין א טייל פון אונזער קאמיוניטי ארויסזוך וויכטיג אז קאמיוניטיס האבן א געלעגנהייט צו-איז קריטיש

גאנג אין העכערן וואקסינאציע באמיאונגען לענגאויס  -באמיאונגען וואס האט געוויזן א פאזיטיוו ריכטונג
 דעם סטעיט ניו יארק.״  

  
, העלפן דירעקט אויסשולן ניו VaccinateNYבנוסף צו דעם, טוט דער סטעיט׳ס אינסטעגרעם טשענעל,  

וואקסין. די סָאושעל מידיע  19-עלטער און זייערע פאמיליעס איבער דעם קאוויד -יארקער אין סקול
פארשטיין וואקסין -צו-פארשטיין, אינטעראקטיווע תוכן מיט גרינג-צו-פלאטפארמע גיבט גרינג 

סָאושעל מידיע אויסשטעל    School#Vaxtoאינפארמאציע, פאראויסגעזעענע תוכן צוזאמארבעטשאפטן,  
 פארמעסטן, און קורצע ווידעאו ערקלערער.  

  
וואקסין. דער ניו   19-דער ציל איז צו פארזיכערן אז אלע ניו יארקער האבן די פאקטן איבער דעם קָאוויד

יארק סטעיט העלט דעפארטמענט וועט אויך אונטערהייבן די עלעקטראנישע אויסשול באמיאונגען  
 יס אלע אירע סָאושעל מידיע טשענעלס, אריינגערעכנט פעיסבוק, אינסטעגרעם, און טוויטער. לענגאו

  
קאמיוניטי  SOMOSָאּפ וואקסינאציע פלעצער געפונען זיך ביי די אדרעסן אויסגערעכנט אונטן. ׳-ּפַאּפ

עדיקעל׳ וועט  קעיר׳ וועט צושטעלן וואקסינאציעס ביי לאקאציעס אין ניו יארק סיטי און ׳אינווערס מ
צושטעלן וואקסינאציעס ביי לאקאציעס לענגאויס דעם סטעיט. נאך לאקאציעס וועלן מעגליך  

 אויסגעמאלדן ווערן אינ׳ם צוקונפט.  
  

   מערב ניו יארק
  

 ׳רָאק דע בלָאק׳ פארקומעניש   -סייד קאמיוניטי סערוויסעס -וועסט
61 Vermont Street  
Buffalo, NY 14213  

 אוונט   8ביז  6, 24אפן: אוגוסט  
 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער

 און העכער    5יארן: 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fvaccinateny%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wS85Rm6JwMWQrdLTATlxJveBJQbP5VVS%2Fh4z08qCnFM%3D&reserved=0


  
  קובא קולטורעלע צענטער 

38 East Main Street  
Cuba, NY 14727   

 אוונט   7אינדערפרי ביז  10, 18אפן: אוגוסט  
 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער

 חדשים און העכער  6יארן: 
 

  טשיקטאוואגא סיניָאר צענטער
3349 Broadway  

Cheektowaga, NY 14227  
אוונט 7נאכמיטאג ביז  2:30, 25אפן: אוגוסט     

 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער
 חדשים און העכער  6יארן: 

 
פעקל אויסטיילונג-סקּול׳ בוך-טּו- ׳סינגל מָאם׳ס קלוב בעק   

  אפאלא מעדיקעל צענטער 
1346 Jefferson Avenue  

Buffalo, NY 14208  
 נאכמיטאג   4מיטאג ביז   12, 3אפן: סעפטעמבער 

 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער
 און העכער    5יארן: 

  
  סענעקע באבאק׳ קאמיוניטי אסאסיעשען ביי שילער פארק סיניָאר צענטער 

2057 Genesee Street  
Buffalo, NY 14211  

 נאכמיטאג  1אינדערפרי ביז  9, 5אפן: סעפטעמבער 
 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער

 און העכער    5יארן: 
  

  קובא קולטורעלע צענטער 
38 East Main Street  

Cuba, NY 14727  
 אוונט   7אינדערפרי ביז  10, 22אפן: סעפטעמבער 

 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער
 חדשים און העכער  6יארן: 

  
 טשיקטאוואגא סיניָאר צענטער  

3349 Broadway  
Cheektowaga, NY 14227  

 אוונט  7נאכמיטאג ביז  2:30, 22אפן: סעפטעמבער 
 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער

 חדשים און העכער  6יארן: 
  

 ראיאן  קאפיטאל
  



  ׳פּוד טרָאק פריידעיס׳ אויפ׳ן ּפָאנד
6604 State Route 8  

Brant Lake, NY 12815  
 אוונט   8נאכמיטאג ביז  5, 19אפן: אוגוסט  

 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער
 פראגראם שותף: טאון האריקאן 

 און העכער    5יארן: 
  

  דאען סטוערט סקול קאמיוניטי
199 Washington Ave.  

Rensselaer, NY 12144  
  אפן: סעפטעמבער 23, 2:30 נאכמיטאג ביז 6:30 אוונט

 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער
 חדשים און העכער  6יארן: 

  
 הודסאן מיטל

  
 באווען מעמאריעל באפטיסט טשורטש 

14 North Columbus Ave  
Mount Vernon, NY 10553  

  אפן: אוגוסט  17, 10 אינדערפרי ביז 6 אוונט
  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 

 חדשים און העכער  6יארן: 
  

  ׳בויס ענד גוירלס קלוב׳ ניו ראשעל 5׳טע יערליכע בעק-טּו-סקּול קאמפיין
79 7th Street  

New Rochelle, NY 10801  
  אפן: אוגוסט  20, 10 אינדערפרי ביז 2 נאכמיטאג
  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 

 און העכער    5יארן: 
  

  ּפילגרימס בעּפטיסט קירכע
80 N. Franklin Street  

Nyack, NY 10960  
  אפן: אוגוסט  20, 10 אינדערפרי ביז 6 אוונט

 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער
 און העכער    5יארן: 

  
  ׳זייאן׳ קירכע בעק-טּו-סקּול פארקומעניש .AME גרעיטער סענטעניעל

114 West 4th St.  
Mount Vernon, NY 10550  

  אפן: אוגוסט  27, 11 אינדערפרי ביז 3 נאכמיטאג
 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער

 און העכער    5יארן: 
  

  אולסטער קאונטי ארטיגע העלט דעפארטמענט



  (הודסאן וואלי מָאל )אלטע ׳בעסט בַײ׳ נעבן דעם ׳טארגעט׳
1500 Ulster Avenue, Kingston NY 12401  
  אפן: אוגוסט  27, 11 אינדערפרי ביז 2 נאכמיטאג

 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער
 חדשים און העכער  6יארן: 

  
  באווען מעמאריעל באפטיסט טשורטש

14 North Columbus Ave  
Mount Vernon, NY 10553  

 אוונט   6אינדערפרי ביז   10, 7אפן: סעפטעמבער 
 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער

 חדשים און העכער  6יארן: 
  

  אולסטער קאונטי ארטיגע העלט דעפארטמענט
  הודסאן וואלי מָאל  )אלטע ׳בעסט בַײ׳ נעבן דעם ׳טארגעט׳)

1500 Ulster Avenue, Kingston NY 12401  
  אפן: סעפטעמבער 10, 11 אינדערפרי ביז 2 נאכמיטאג

 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער
 חדשים און העכער  6יארן: 

  
  לארטשמאנט / מעמעראנעק הונגער טעסק-פָארס

955 Mamaroneck Avenue  
Larchmont, NY 10543  

  אפן: סעפטעמבער 13, 3  נאכמיטאג ביז 6:30 אוונט
  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 

 חדשים און העכער  6יארן: 
 

  באווען מעמאריעל באפטיסט טשורטש
14 North Columbus Ave  

Mount Vernon, NY 10553  
  אפן: סעפטעמבער 14, 10 אינדערפרי ביז 6 אוונט

  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 
  יארן: 6 חדשים און העכער

  
  סַאלוועישען ַארמי - פארט דזשערוויס

99 Ball St  
Port Jervis, NY 12771  

  אפן: סעפטעמבער 17, 1  נאכמיטאג ביז 6 אוונט
  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 

  יארן: 5  און העכער
  

  פינגער לעיקס
  

  ׳אוויד׳ פעדערעיטעד קירכע
7137 North Main Street  

Ovid, NY 14521  



  אפן: אוגוסט  18, 1 נאכמיטאג ביז 7 אוונט
  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 

  יארן: 6 חדשים און העכער
  

  ׳אוויד׳ פעדערעיטעד קירכע
7137 North Main Street  

Ovid, NY 14521  
  אפן: אוגוסט  19, 12 נאכמיטאג ביז 5:00 אוונט

  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 
  יארן: 6 חדשים און העכער

  
  ָאווערדָאוס באוואוסטזיניגקייט טאג
Austin Park 15 Jefferson Ave.  

Batavia, NY 14020  
  אפן: אוגוסט  24, 3 נאכמיטאג ביז 7 אוונט

  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 
  יארן: 12 חדשים און העכער

  
  בעק-טּו-סקּול הילפס-מיטלען פעיר און קארניוואל

  פלָאווער סיטי סקּול נומער  54
36 Otis Street  

Rochester, NY 14606  
  אפן: אוגוסט  27, 2 נאכמיטאג ביז 6 אוונט

  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 
  פראגראם שותף: פלָאווער סיטי סקּול נומער 54 און קאמעראן קאמיוניטי מיניסטעריעס

  יארן: 5  און העכער
  

  ׳אוויד׳ פעדערעיטעד קירכע
7137 North Main Street  

Ovid, NY 14521  
  אפן: סעפטעמבער 15, 1  נאכמיטאג ביז 7 אוונט
  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 

  יארן: 6 חדשים און העכער
  

  ׳אוויד׳ פעדערעיטעד קירכע
7137 North Main Street  

Ovid, NY 14521  
  אפן: סעפטעמבער 16, 12 מיטאג ביז 5 אוונט

  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 
  יארן: 6 חדשים און העכער

  
  ניו יארק סיטי

  
  הארלעם וואך קינדער׳ס פעסטיוועל

  האווערד בענעט שפיל פלאץ
  ׳טע עוועניו5און   Lenoxצווישן  North Side׳סטע סטריט און135



New York, NY 10037  
  אפן: אוגוסט  20 און אוגוסט 21, 11 אינדערפרי ביז 4 נאכמיטאג

  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 
  יאר און העכער 5
  

  קרעב קווינז הארלעם  -  איינצעלנע עלטערן בעק-טּו- סקּול אויסטיילונג
100 West 125 Street  
New York, NY 10027  

  אפן: אוגוסט  29, 11 אינדערפרי ביז 6 אוונט
  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 

  יארן: 5  און העכער
  

  קווינס בארא הָאל
120 -55 Queens Blvd.  

Kew Gardens NY 11415  
  אפן: אוגוסט  29, 8 אינדערפרי ביז 6 אוונט

  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 
  יארן: 6 חדשים און העכער

  
  בעטאני באפטיסט קירכע קאמיוניטי בּוסטער פארקומעניש

460 Marcus Garvey Blvd  
Brooklyn, NY 11216  

  אפן: סעפטעמבער 10, 10 אינדערפרי ביז 6 אוונט
  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 

  יארן: 5  און העכער
  

  PC ׳פירסט סטעּפ׳ מעדיקעל
705 East 180th Street  

Bronx, NY 10457  
  אפן: מאנטאג ביז פרייטאג, 9 אינדערפרי ביז 5 נאכמיטאג

  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 
  PC פראגראם שותף: ׳פירסט סטעּפ׳ מעדיקעל

  יארן: פון 6  חדשים ביז  4 יאר
  

  ׳ווָאן הענסאן פלעיס פידיעטריקס׳
1 Hanson Place  

Brooklyn, NY 11243  
  אפן: מאנטאג ביז פרייטאג, 9 אינדערפרי ביז 5 נאכמיטאג

  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 
  פראגראם שותף: ׳ווָאן הענסאן פלעיס פידיעטריקס׳

  יארן: פון 6  חדשים ביז  4 יאר
  

  נאציאנאלע קינדער דאקטאריי צענטער
102-11 Roosevelt Avenue  

Corona, NY 11368  
  אפן: מאנטאג ביז פרייטאג, 9 אינדערפרי ביז 5 נאכמיטאג



  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 
  פראגראם שותף: נאציאנאלע קינדער דאקטאריי צענטער

  יארן: פון 6  חדשים ביז  4 יאר
  

  ׳ּפעדיאטריק 2000 צוויי׳ קינדער דאקטאריי צענטער
3332 Broadway  

New York, NY 10031  
  אפן: מאנטאג ביז פרייטאג, 9 אינדערפרי ביז 5 נאכמיטאג

  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 
  פראגראם שותף: ׳ּפעדיאטריק 2000 צוויי׳ קינדער דאקטאריי צענטער

  יארן: פון 6  חדשים ביז  4 יאר
  

  נארט קאנטרי
  

  סט. אנדרע באסעט ָאוטריטש צענטער קינדער׳ס
12 Holmstead Park  
Malone, NY 12953  

  אפן: אוגוסט  20, 11 אינדערפרי ביז 5 נאכמיטאג
  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 

  פראגראם שותף: אלבאני קאונטי ארטיגע העלט דעפארטמענט
  יארן: 5  און העכער

  
  צענטראל ניו יארק

  
  איסט היל ׳פעמילי מעדיקעל׳

31 Seminary Street  
Auburn, NY 13021  

  אפן: אוגוסט  19, 4 נאכמיטאג ביז 7 אוונט
  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 

 פראגראם שותף: קאיוגע קאונטי ארטיגע העלט דעפארטמענט  
 יאר  17חדשים ביז  6יארן: 

   דא דרוקט פאר אּפוינטמענטס: 
  

  איסט היל ׳פעמילי מעדיקעל׳
31 Seminary Street  
Auburn, NY 13021  

  אפן: אוגוסט  20, 4 נאכמיטאג ביז 7 אוונט
 בייָאוענטעק און מָאדערנע  -ווַאקסין סארט: פייזער

 פראגראם שותף: קאיוגע קאונטי ארטיגע העלט דעפארטמענט  
 יאר  17חדשים ביז  6יארן: 

   דא דרוקט פאר אּפוינטמענטס: 
  

  קאיוגע קאונטי ארטיגע העלט דעפארטמענט
Fingerlakes Mall  

1579 Clark Street Rd,  
Auburn, NY 13022  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.easthillmedical.com%2Fcovid-19&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rm4s5oKBH%2BoHev%2BV8pTaur%2FbcF6eLWpd6dOw9J20dBo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.easthillmedical.com%2Fcovid-19&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C232e293162144dcd87de08da8064f48f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963468464567173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rm4s5oKBH%2BoHev%2BV8pTaur%2FbcF6eLWpd6dOw9J20dBo%3D&reserved=0


  אפן: אוגוסט  23, 4:30 ביז 5:30 נאכמיטאג
  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 

  יארן: 5  און העכער
  

  קאיוגע קאונטי ארטיגע העלט דעפארטמענט
Fingerlakes Mall  

1579 Clark Street Rd,  
Auburn, NY 13022  

  אפן: סעפטעמבער 7, 4:30 ביז 5:30 נאכמיטאג
  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 

  יארן: 5  און העכער
  

  קאיוגע קאונטי ארטיגע העלט דעפארטמענט
Fingerlakes Mall  

1579 Clark Street Rd,  
Auburn, NY 13022  

  אפן: סעפטעמבער 21, 4:30 ביז 5:30  נאכמיטאג
  ווַאקסין סארט: פייזער-בייָאוענטעק און מָאדערנע 

 און העכער    5יארן: 
  

 עקסעלסיָאר ּפַאס ּפלוס  
  

וואקסינאציע   19-עקסעלסיָאר ּפַאס ּפלוס איז א זיכערע, דיגיטאלע קָאּפיע פון א מענטש׳ס קָאוויד
וואקסין אדער   19-רעקארד אדער נעגאטיווע טעסט רעזולטאטן. ווער עס האט באקומען א קָאוויד 

סעלסיָאר  טעסט רעזולטאט אין דעם סטעיט ניו יארק איז בארעכטיגט פאר אן עק  19-נעגאטיווע קָאוויד
יאר אלט. עלטערן און לעגאלע אויפציער קענען אפנעמען   18ּפַאס ּפלוס, אריינגערעכנט קינדער אונטער 

און האלטן פַאסן אויפ׳ן געהאלט פון קינדער אדער מינדעריעריגע אונטערע לעגאלע אויפציערשאפט.  
   דא לערנט אייך מער איבער דעם עקסעלסיָאר ּפַאס ּפלוס 

  
 גאווערנער האוקול׳ס ׳הערבסט אקציע פלאן׳  

  
אויף צו אדרעסירן פאטענציעלע   ׳הערבסט אקציע פלאן׳כן פאר א דער סטעיט טוט אקטיוו זיך גרייט מא

פאנדעמיע כוואליעס שפעטער דאס יאר. פלאנירונג ווערט דורכגעפירט אין באראטונג מיט געזונטהייט 
ּפָאליסי מומחים און מיט׳ן אויסהערן די שטימעס פון ניו יארקער דורך א פובליק מיינונג אנקעטע  

ויסגעפרעגט איינוואוינער אויף נושאים פארבינדן  אויסגעפירט דורכ׳ן סטעיט אין מיטל יוני וועלכע האט א
 מיט דער פאנדעמיע.  

  
 הערבסט פלאנירונג וועט זיך פאקוסירן אויף:  

א ׳צוריק אין סקול׳ סטראטעגיע, אריינגערעכנט דאס אויסטיילן דריי מיליאן טעסטס צו סקולס   •
 בעפאר עס הייבט זיך אן דעם סקול יאר. 

זען אז מער ניו יארקער זאלן זיך וואקסינירן און בוסט׳ען, אריינגערעכנט די פעאיגקייט נאכאמאל   •
 אויפצושטעלן מאסן וואקסינאציע פלעצער אויב קומט אויס נייטיג.  

 מוטיגן ניו יארקער זיך צו לאזן טעסט׳ען ווי פריער, און ווי אפטער.   •
איינגעפירטן -שטיצן מער צוטריט צו באהאנדלונג און טערַאּפיּוטיקס, אריינגערעכנט א לעצטנס •

גליך נישט קיין באלדיגע צוטריט צו פאר ניו יארקער וועלכע האבן מע סטעיט׳יגע האטליין-גאנץ
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העלטקעיר פראפעסיאנעלן, ווי אויך אן אנגייענדע אונטערנעמונג צו שטיצן ניו יארקער וועלכע  
 מוטשען זיך מיט די ווירקונגען פון לאנגע קָאוויד  

מיליאן טעסטס גרייט אויף  20גרייט מאכן זאפאסן פון פערזענליכע שוץ קליידונג, אריינגערעכנט   •
  יסצושטעלן וואו נייטיג. ארו

פארשטערקערן אונזערע שפיטאל סיסטעמען, אריינגערעכנט די פארברייטערונגען אויף צו   •
 העכערן דעם סטעיט׳ס סּורדזש אפעראציעס צענטער אין פאל עס ווערט נייטיג.  
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