
 
 גאווערנער קעטי האוקול   9/7/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

וואקסין בּוסטערס  19-גאווערנער האוקול אנאנסירט ניו יארקער קענען איצט באקומען קָאוויד
  וואריאנטן-געאייגנט צו פארשטערקערן באשיצונגען קעגן ָאמיקרָאן סוב

     
יאר און העכער וואס האלטן צוויי חדשים  12בּוסטערס פאר מענטשן  19-גע׳אפדעיט׳עטע קָאוויד

   בּוסטער אדער ארגינעלער סעריע פארענדיגונגנאך פריערדיגער 
  

מאסקירן איז איצט פרייוויליג וואו פריער איז געווען פארלאנגט אין איינריכטונגען אריינגערעכנט 
ערטער, טורמעס און  -פובליק טראנספארטאציע, געדונגענע אויטאס, עירפארטס, היימלאזע שיץ

 תפיסות  
   

בּוסטערס, קענען ניו   19-צו געפונען דערנעבנדע לאקאציעס וואס באטן אן גע׳אפדעיט׳עטע קָאוויד 
   דא, אדער באזוכן 0233-232-800-1, רופן 438829יארקער טעקסט׳ען זייער זיּפ קָאוד צו 

     
  

  19-גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן אז עס איז צו באקומען קאמבינאציע קָאוויד
וואריאנטן און   BA .5און  BA .4וואקסין בּוסטערס, וועלכע זענען געאייגנט צוצולייגן ָאמיקרָאן 

אונטערשטיצן פריערדיגע וואקסינאציע באשיצונג. די מעלדונג קומט נאך וואס דער צענטערס פאר 
  19-קראנקהייט קאנטראל און פארמיידן האט רעקאמענדירט דאס באניץ פון גע׳אפדעיט׳עטע קָאוויד

עכער און פון מָאדערנא פאר  און ה 12בייאוענטעק פאר סיי וועמען אין עלטער פון  -בּוסטערס פון פייזער
גאווערנער האוקול האט דאס אויסגעמאלדן קורץ בעפאר׳ן באקומען איר אייגענעם   און העכער. 18

בוסטער איינשפריץ ביי דעם באריקען געגנט העלט צענטער אין איסט הארלעם היינט. צו באשטעלן אן  
ניו יארקער זיך פארבינדן מיט זייער  בּוסטער, זאלן  19-אּפוינטמענט פאר׳ן גע׳אפדעיט׳עטן קָאוויד

געווענליכע העלטקעיר פארזארגער, ארטיגע אפטייק, אדער ארטיגע קאונטי העלט דעפארטמענט. ניו  
 , אדער רופן  438829, טעקסטן זייער זיּפ קָאוד צו vaccines.govיארקער קענען אויך באזוכן  

  צו געפונען דערנעבנדע לאקאציעס.  0233-232-800-1
   

לעבנס,  ״אין דער צייט וואס מיר שטייען אויס ווייטער די תוצאות פון דער פאנדעמיע אויף אלע אונזערע 
האט  דארפן מיר זיכער מאכן אז מיר באניצן זיך מיט יעדעס מיטל וואס איז פאר אונז צו באקומען,״ 

״דורכאויס דער פאנדעמיע, האבן זיך ניו יארקער געפירט מיט שכל, זיך   גאווערנער האוקול געזאגט.
זיך וואקסינירן און   ערע שכנים.אומגעקוקט איינער אויפ׳ן צווייטן, און גענומען טריט צו באשיצן זיך און זיי

בירגער, און איך מוטיג  -בוסט׳ען בלייבט אונזער בעסטער שאנס צו באשיצן זיך אליין און ניו יארקער מיט
יעדער וואס איז בארעכטיגט זיך היינט אויפצושרייבן און באקומען דעם גע׳אפדעיט׳עטן קאמבינאציע  

 בּוסטער.״   19-קָאוויד

  
ווערנער האוקול אויסגעמאלדן אז מאסקירן וועט איצט זיין אפציאנעל אין מערערע  אין צוגאב, האט גא

ערטער וואו זיי זענען פריער געווען פארלאנגט, אריינגערעכנט אויף פובליק טראנספארטאציע, אין  
ערטער, טורמעס און תפיסות. מאסקעס וועלן  -אויסדינגען, ביי עירפארטס, היימלאזע שיץ-אויטאס צום

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C202a767f55d64de307d608da90f02d16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637981658477940080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QYLVFQ6CuEiwXmDgtjMm%2Fx5gpA%2FAZUCSvqG1ss1sInA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C202a767f55d64de307d608da90f02d16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637981658477940080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RCpnSXzTY0KWVhPeAjSJZurVzraeE7XlF6VZ5MTmev8%3D&reserved=0


אויפפאסונג און העלטקעיר אנטשטאלטן רעגולירט דורכ׳ן סטעיט  -ר זיין געפאדערט ביי ערוואקסענעווייטע 
העלט דעפארטמענט און אין קלינישע איינריכטונגען רעגולירט דורכ׳ן אפיס פון גייסטישע געזונט, אפיס  

  ליטיס.פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע, און אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסַאבי
   

, און דאס  30באשטעלן די נייע בּוסטערס ביז אוגוסט -פארזארגער אין ניו יארק האבן געקענט פאראויס
באשטעלטע דאזעס האט זיך שוין פון פאריגע וואך אנגעהויבן און קומען שוין איצט אן  -ארויסשיקן פריער

- ווערטיגן קָאוויד-גע׳אפדעיט׳עטן צוויי  אין געוויסע לאקאציעס. צו זיין בארעכטיגט אויף צו באקומען דעם
בּוסטער, מוזן פערזאנען האבן געפארטיגט זייער ארגינעלער וואקסין סעריע אדער באקומען א   19

   בּוסטער לכל הפחות צוויי חדשים פריער.
  

, ״דער נָאוועל קאראנעוויירוס האט סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט
די קאמבינאציע   זיך געענדערט במשך די צייט, מיט פילע נייע וואריאנטן, אריינגערעכנט ָאמיקרָאן. 

בּוסטער זענען צום ערשטן מאל צוגעפאסט צו א פארשפרייטנדן וואריאנט. איך מוטיג אלע בארעכטיגטע  
פארשריט און זיך פארבינדן מיט זייער געזונטהייט  ניו יארקער אויסצוניצן די געלעגנהייט פון די  

פארזארגער, באזוכן דער ארטיגער פַארמַאסי, אדער רופן זייער קאונטי העלט דעפארטמענט צו באקומען  
   דעם בּוסטער ווי פריער מעגליך.״

   
אין די קומענדע טעג, וועט דער סטעיט דעפארטמענט ארויסגעבן נייע קלינישע אנווייזונגען אויף די  

אדמיניסטראציע פון בייווַאלענט בּוסטער דאזעס צו אלע פארזארגער איינגעשריבן אין דעם ניו יארק  
אלטן די  סטעיט וואקסינאציע פראגראם. פארזארגער וועלכע האבן פון פאראויס באשטעלט און ערה

קאמבינאציע בּוסטער דאזעס זענען איצט אויטאריזירט אנצוהויבן זיי צו אדמיניסטרירן אין   19-קָאוויד
איינקלאנג מיט די פעדעראלע עסנווארג און דרָאג אדמיניסטראציע׳ס עמערדזשענסי באניץ אויטאריזאציע 

  רעקאמענדאציעס. CDCפאר די בּוסטערס און די גע׳אפדעיט׳עטע 
     

וואקסינען זענען מער נישט    19-קָאוויד mRNAסארטיגע  -פארזארגער זאלן אויך אנמערקן אז איינציג
אדער העכער, לויט די   12אויטאריזירט אויף צו ניצן אלס בּוסטערס פאר מענטשן אין עלטער פון  

ווַאלענטיג  -גע׳אפדעיט׳עטע פעדעראלע אנווייזונגען. באשטעלטע אּפוינטמענטס אויף צו געבן די איינציג
יאר אדער העכער מוזן ווערן פונדאסניי   12בייאוענטעק אדער מאדערנא בּוסטערס פאר מענטשן -פייזער
   וואקסינען. 19-ווַאלענטיגע קָאוויד-גע׳סקעדזשול׳ט פאר ווען לאקאציעס באקומען אריין די צוויי-איבער

     
עס רישט זיך אויך צו רעקאמענדירן  אנגעגעבן אז  CDCאין די בעפארשטייענדע וואכן, האט דער 

בּוסטערס פאר יונגערע קינדער פאציענטן גרופעס. ביז דאמאלס, בלייבט   19-גע׳אפדעיט׳עטע קָאוויד
וואקסין ערלויבט צו ניצן אלס בּוסטערס אין קינדער    19-פייזער קָאוויד mRNAווַאלענטיגער  -דער איינציג

  ע סעריע וואקסינאציעס.און פאר אלע ערשט 11ביז  5אין עלטער פון 
     

'ס רעקאמענדאציע אז אלע  CDCדער סטעיט העלט דעפארטמענט זעצט פאר ווייטער מיטצוטיילן די 
ערוואקסענע, יוגנטליכע און קינדער פינף יאר און עלטער וואס זענען ראוי דערצו קענען זיך פולקאם 

   ען זיי זענען בארעכטיגט דערפאר.בּוסטער וו 19-וואקסינירן און באקומען אן ערשטע קָאוויד
   

###    
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