
 
 גאווערנער קעטי האקול   12/15/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  גאווערנער האקול שטעלט פאר לייסענסירטע קאנאביס דיסּפענסערי פעסטשטעלונג כלי
  

פעסטשטעלונג פארגעשטעלט בעפאר ערשטע לעגאלע פארקויף פאר ערוואקסענע באניצער, לאזט 
נטן אז א דיסּפענסערי איז לייסענסירט און פארקויפט געטעסטע, זיכערע  וויסן פאר קליע כלי

   פראדוקטן
  

פארקויפטע קאנאביס פראדוקט אלץ  -גענוצט צו דעזיגנירן יעדע לעגאל אוניווערסאלע סימבאל
  רעגולירט

  
בקרוב ארויסקומענדיגע "פארוואס קויפן לעגאל" קאמפיין וועט אינפארמירן קאנאביס באניצער 

   זיכערערע אויסוואהל פון קויפן פון רעגולירטע, לייסענסירטע דיסּפענסעריסאיבערן מאכן די  
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט פארגעשטעלט א "ניו יארק סטעיט לייסענסירטע קאנאביס 
- וואס וועט אויפגעהאנגען ווערן אויף די פענסטער פון לעגאל פעסטשטעלונג כלי דיסּפענסערי" 

זיך צו אנהויבן עפענען בעפאר די ענדע פון די יאר. די  לייסענסירטע ריטעיל דיסּפענסעריס וועלכע דארפן 
דעזיגנירונג וועט פארזיכערן אז קליענטן ווייסן אז זיי קויפן פון א דיסּפענסערי וואס ווערט רעגולירט דורך  

אויף יעדע פראדוקט וואס ווערט פארקויפט וועט אויך ווייזן אז   אוניווערסאלע סימבאלניו יארק סטעיט. אן  
וואס זענען אוועקגעשטעלט געווארן דורך די סטעיט. די ביידע זאכן עס קומט נאך די סטאנדארטן 

   געטעסטע, רעגולירטע פראדוקט. צוזאמען וועלן גיבן פאר קליענטן די זיכערהייט אז זיי האבן באקומען א 
  

פאר ניו יארק'ס קאנאביס קליענטן צו פארשטיין די סכנות פון קויפן נישט געטעסטע און   "עס איז קריטיש
אומלעגאלע פראדוקטן און צו האבן די כלים זיי צו ווייזן די וועג צו די זיכערערע לעגאלע מארקעט וואס  

י פובליק "די כלים וועלן העלפן באשיצן ד האט גאווערנער האקול געזאגט. וועט זיך עפענען בקרוב",  
געזונטהייט און פארשטערקערן אונזער מעגליכקייט צו ברענגען די יושר'דיגע קאנאביס מארקעט וואס  

אונזער געזעץ משל'ט זיך אויס. מיר וועלן פארזעצן צו ארבעטן מיט אונזערע שותפים אין לאקאלע  
סוחרים וועלכע   רעגירונגען אריבער די סטעיט צו אינפארסירן די געזעץ און אפשפארן אומלעגאלע

   פארקויפן פראדוקטן וועלכע שטעלן ניו יארקער אין סכנה."
  

וועט די סטעיט אויך  2023אזוי ווי געשעפטן זעצן פאר זיך צו עפענען אין די ערשטע פערטל פון 
ניו יארק"   -ארויסקומען מיט א פובליק אויפקלערונג קאמפיין אונטער די קעפל "פארוואס צו קויפן לעגאל  

(y Buy Legal New YorkWh וואס וועט ערקלערן די בענעפיטן פון לעגאלע קאנאביס פאר באנוץ פון )
ערוואקסענע קאנאביס באניצער אין ניו יארק סטעיט. די קאמפיין וועט אויסשמועסן די סכנות פון קויפן 

ציהלן פון ניו יארק'ס  נישט געטעסטע אומלעגאלע פראדוקטן און וויאזוי די פראדוקטן גייען קעגן די  
   קאנאביס געזעץ צו בויען די מערסטע יושר'דיגע און ארייננעמנדע קאנאביס מארקעט אין די גאנצע לאנד.

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcannabis.ny.gov%2Fdispensary-verification-tool&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C4b670e2ee55c4628792708dadea687c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067104072362315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LbtCQsKGolbHlrSsZ0orHaOlscl2O3EL5yKP6nVYRDU%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcannabis.ny.gov%2Fadult-use-conditional-cultivator&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C4b670e2ee55c4628792708dadea687c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067104072362315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ehvup4CYnUGA%2BLx%2BZnbLhG1CUz6%2B5EC0z2JyFWxYOhc%3D&reserved=0
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(, האט Cannabis Control Boardטרעמעין רייט, פארזיצער פון די קאנאביס קאנטראל באורד ) 
רגעשטעלט געווארן דורך גאווערנער  "די דיסּפענסערי פעסטשטעלונג כלי וואס איז היינט פאגעזאגט, 

האקול צוזאמען מיט די פאדערונג צו האבן די אוניווערסאלע סימבאל אויף רעגולירטע פראדוקטן ברענגען  
אונז אריין אויף די רעכטע פוס. עס איז קריטיש אז קליענטן זאלן קענען וויסן און פארטרויען אז די נייע  

טע פראדוקטן און פאלגט נאך פראטאקאלן וועלכע זענען  לעגאלע קאנאביס מארקעט אפפערט געטעס
אויסגעשטעלט צו באשיצן די פובליק געזונטהייט. די באמיאונגען, צוזאמען מיט שטארקע אינפארסירונג,  

  וועלן העלפן בויען א סטאבילע לעגאלע מארקעט פלאץ."
  

 Office ofארוואלטונג )קריס עלעקסענדער, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון די אפיס פון קאנאביס פ
Cannabis Management ,מיר וועלן נוצן יעדע כלי וואס שטייט אונז צום האנט צו  (, האט געזאגט"

פארשטערקערן די יושר'דיגע, לעגאלע קאנאביס מארקעט פאר ערוואקסענע באניצער וואס מיר בויען, און 
האט היינט פארגעשטעלט איז איין שטאפל  די דיסּפענסערי פעסטשטעלונג כלי וואס גאווערנער האקול 

אין דעם פראצעדור. אונזער אינפארסירונג מאנשאפט האט געוואקסן מיט שותפות'ן און מיר 
פארגרעסערן אונזערע אקטיוויטעטן פון באפעלאו ביז ניו יארק סיטי, און מיר וועלן פארזעצן אזוי צו טוהן 

   פארשפארט."ביז די אומלעגאלע געשעפטן און טרעקלעך זענען 
  

די דיסּפענסערי פעסטשטעלונג כלי וואס איז היינט פארגעשטעלט געווארן וועט אויפגעהאנגען ווערן אויף 
קאוד וואס    QRלייסענסירטע דיסּפענסערי. עס וועט האבן א - די פאדערשטע פענסטער פון יעדע לעגאל

ין צוגאב וועט אן ענליכע גירסא זיין צו  קליענטן און לאקאלע קאמיוניטי מיטגלידער וועלן קענען סקענען. א 
באקומען פאר לייסענסירטע פארקויפער וועלכע זוכן צו פארמערן זייערע פארקויפונגען דורכן מאכן 

   דעליוועריס.
  

יעדע פראדוקט וואס ווערט פארקויפט קומט אויך מיט אן 'אוניווערסאלן סימבאל' וואס דעזיגנירט עס אלץ  
טע פראדוקט. באניצער זאלן איבערקוקן סיי די פארנט פון די געשעפט פאר די  א געטעסטע און רעגוליר

דיסּפענסערי פעסטשטעלונג כלי און די פראדוקט לעיבעל צו פארזיכערן אז זיי קויפן א זיכערע פראדוקט.  
'  Packaging and Labeling, אונטער 'דאביישפילן פון די 'אוניווערסאלע סימבאל' קען געטראפן ווערן 

   לעיבעלינג(.)ּפעקעדזשינג און 
  

###  
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