
 

 

 

 

 20.1נומער 

 

 ל ע פ א ב   וו י ט ו י ק ע ז ע ק

 

סטעיט׳יגע דיזעסטער עמערדזשענסי צוליב די אנגייענדע  -פארצוזעצן די דעקלעראציע פון א גאנץ

 ּפָאקס וויירוס אין סטעיט ניו יארק-פארשפרייטונג פון דעם מָאנקי

ּפָאקס ווירוס איז דערקלערט געווארן א ז פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי פון -דער מָאנקי אזוי ווי,

 אן; 2022, 23אינטערנאציאנאלע זארג דורך דער וועלטס געזונטהייט ארגאניזאציע פון יולי 

ע ריזיקע וואס ּפָאקס ווירוס און די מערקווירדיג-צוליב די אנגייענדע פארשפרייטונג פון דעם מָאנקי אזוי ווי,

ּפָאקס ווירוס דערקלערט געווארן א באלדיגע -דער ווירוס פאראורזאכט פאר מענטשליכע געזונטהייט, איז דער מָאנקי

 , אן;2022, 28דראונג צו פובליק געזונטהייט דורך דעם ניו יארק סטעיט געזונטהייט קאמיסיאנער אנגעהויבן פון יולי 

  3124רך איינע פון די העכסטע טראנסמיסיע ראטעס אין דעם לאנד, מיט ניו יארק גייט איצט דו אזוי ווי,

 ; 2022, 26פעלער באריכטעט אין ניו יארק סטעיט אנגעהויבן פון אוגוסט 

ּפָאקס אויסברוך דורך -ארטיגע העלט דעפארטמענטס טוען זיך אקטיוו אפרופן צו דעם מָאנקיאזוי ווי, 

און באאבאכטן, וואקסין אדמיניסטראציע פאר אויסגעשטעלטע קאנטאקטס   אויספארשונג שטיצע, קאנטאקט דערקענונג

 באמיאונגען;-ריזיקע טיילן פון דער באפעלקערונג, און בילדונג און ארויסזוך-און פאקוסירט אויף איצטיגע הויכע

די ניו יארק סטעיט רעגירונג מוז שטיצן די מוניציפאליטעטן, ארטיגע אינסטאנצן און קאונטיס אין אזוי ווי, 

ּפָאקס, און צו פארמיידן -זייערע באמיאונגען צו פארמיטלען און אדמיניסטרירן וואקסינאציעס און טעסטס פאר מָאנקי

 דעם וויירוס פון זיך ווייטער פארשפרייטן; 

טו איך, קעטי האוקול, גאווערנער פון דער סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט   אצינד, דעריבער,

באפולמעכטיגט אין מיך דורך דער קאנסטיטוציע און די געזעצן פון דער סטעיט ניו יארק, איצט פארלענגערן די סטעיט  

ווייטער די טערמינען, , און זעץ פאר 20דיזעסטער עמערדזשענסיס ווי פארגעלייגט אין עקזעקיוטיוו באפעלן 

 ; און2022, 27ביז סעפטעמבער  20באדינגונגען, און אפשטעלונגען אנטהאלטן אין עקזעקיוטיוו באפעלן 

פון דער   B-2פון ארטיקל  a-29דורך דער אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיר דורך אפטייל   ווייטער,

ענדערן סיי וועלכע שטאטוט, ארטיגע געזעץ, פארארדענונג,  עקזעקיוטיוו געזעץ אויף צייטווייליג אפצושטעלן אדער

תקנה, אדער רעגולאציע, אדער טיילן דערפון, פון סיי וועלכע אגענטור במשך א סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסי, 

אויב דאס אויספאלגן פון אזא שטאטוט, ארטיגע געזעץ, פארארדענונג, תקנה, אדער רעגולאציע וועט אפשטעלן,  

ן, אדער שטערן די שריטן נייטיג אויף בייצושטיין די דיזעסטער עמערדזשענסי אדער, אויב נייטיג אויף צו אפהאלט

העלפן בייצושטיין און זיך דורכקומען מיט אזא דיזעסטער, טו איך אצינד אפשטעלן אדער ענדערן, פאר דעם צייט 

 , דאס פאלגענדע:  2022, 27 אפשניט פון דעם דאטום פון דעם עקזעקיוטיוו באפעל ביז סעפטעמבער

 

פון דעם אינשורענס געזעץ, אויף ווי ווייט    (3)(j)4303, און 3221(l)(8)(E) ,(E)(17)(i)3216טיילן   •

אינשורענס, אדער יערליכע -ּפעימענטס, מיט-( פאדערן דעקונג, אן קיין שום קאָ 1נייטיג צו: )

ּפָאקס אימוניזאציע, און די אדמיניסטראציע דערפון, ווען פארזארגט  -אראפרעכענונגען, פאר דער מָאנקי

רק פאר פריער בארעכטיגט געזונטהייט דעקונג פלענער און פאר  נעטווָארק אדער אויסער׳ן נעטוואָ -אינ׳ם

מענטשן וועלכע פאלן נישט אין די תחומים פון די רעקאמענדאציע פון דעם ראט קאמיטע אויף 



(  2״( פון די צענטערס פאר קראנקהייט קאנטראל און פארמיידן; און )ACIPאימוניזאציע פירונגען )״

אינשורענס, און יערליכע אראפרעכענעונגען פאר דער אימוניזאציע,  -ס, מיטּפעימענט-מוותר זיין אויף קאָ 

און די אדמיניסטראציע דערפון, ווען פארזארגט אויסער׳ן נעטווָארק וואס אנבאלאנגט מענטשן 

 ;  ACIPאונטערגעווארפן די רעקאמענדאציע דורך 

 

פון דעם אינשורענס  (1)(b)4328(, און ll, און )4303(e)(1), (f)(1) ,(3)(l)און  (h)3221טיילן   •

אינשורענס, און יערליכע -ּפעימענטס, מיט-געזעץ, אויף ווי ווייט נייטיג צו מוותר זיין אויף קאָ 

ּפָאקס -נעטווָארק לאבאראטאריע טעסט׳ען צו דיאגניזירן דעם מָאנקי-( אינ׳ם1אראפרעכענונגען פאר: )

ּפָאקס וויירוס ביי די פאלגענדע לאקאציעס, -יזירן דעם מָאנקי( באזוכענישן צו דיאגנ 2וויירוס; און )

נעטווָארק -נעטווָארק פארזארגער׳ס אפיס, אן אינ׳ם-אריינגערעכנט דורך טעלעהעלט: אן אינ׳ם

נעטווָארק ָאוטּפעישענט פארזארגער איינריכטונג  - ׳אּורדזשענט קעיר׳ צענטער, סיי וועלכע אנדערע אינ׳ם

ּפָאקס, אדער אן עמערדזשענסי דעפארטמענט פון א שפיטאל, מיט׳ן באדינג  -מָאנקי וואס קען דיאגניזירן

אינשורענס און יערליכע אראפרעכענונגען וועלן מעגליך איינגעפירט ווערן אין  -ּפעימענטס, מיט-אז קאָ 

איינקלאנג מיט די אנווענדליכע ּפָאליסי אדער קאנטראקט פאר סיי וועלכע נאכפאלגנדע אויפפאסונג 

ּפָאקס וויירוס, אריינגערעכנט אן אינּפעישענט שפיטאל איינטריט, ווי  -אדער באהאנדלונג פאר דעם מָאנקי

דעדָאקטעבל -ערלויבט לויט׳ן געזעץ, און א אראפרעכענונג קען אנגעוואנדן ווערן פאר א הויכע

אויב ווערט עס   (2)(c)223געזונטהייט פלאן ווי באשטימט דורך דעם ׳אינטערנאל רעוועניּו קאוד׳ טייל  

 געפאדערט לויט׳ן געזעץ.

 

ג ע ג ע ב ן   אונטער מיין האנט און דעם 

עמטליכן זיגל פון דעם סטעיט אין 

דער שטאט אלבאני דעם אכט און 

צוואנציגסטן טאג פון אוגוסט אין 

דעם יאר צוויי טויזנט צוויי און 

 צוואנציג.

 

 

 

  דורך דער גאווערנער 

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער


