די דאזיגע רעזאלוציע איז אדאפטירט געווארן דורך דעם באורד אוו העלט אום אפריל  2019 ,17און וועט
פובליצירט ווערן לויט דעם געזעץ אין סעקשאן  17-148פון די אדמיניסטראטיווע קאוד פון די סיטי אוו ניו יארק.
רעזאלוציע פון די באורד אוו העלט פון דעם דעפארטמענט אוו העלט און גייסטישע געזונט פון די סיטי אוו ניו
יארק
ביי א זיצונג פון די באורד אוו העלט און די דעפארטמענט אוו העלט און גייסטישע געזונטהייט וואס איז
פארגעקומען אום אפריל  2019 ,17איז די פאלגענדע באשלאסן געווארן.
אזויווי ,עס איז פארהאן אן אקטיווע אויסברוך פון מיזעלס צווישן איינוואוינער אין די געגנט פון
וויליאמסבורג ,ברוקלין ,נ.י .וועלכע וואוינען אין די זיפ קאודס פון  ,11211 ,11206 ,11205און ) 11249די
"אפעקטירטע זיפ קאודס"(; און
אזויווי ,אום אפריל  2019 ,9האט די קאמישענער פון די דעפארטמענט אוו העלט און גייסטישע געזונטהייט
באשלאסן אז א דראסטישע פובליק העלט אקציע איז נויטיג כדי צו אפהיטן דעם פובליק פון דעם מיזעלס אויסברוך
וואס קומט פאר אין די געגנט פון וויליאמסבורג און דערקלערט א פובליק העלט עמערדשענסי; און
אזויווי ,לויט דעם העלט קאוד געזעץ סעקשאן  3.01האט די קאמישענער פארארדענט אז יעדער איינער וואס
וואוינט אדער ארבעט אין די אפעקטירטע זיפ קאודס און יעדעס קינד איבער  6חדשים אלט וואס וואוינט אין סיי
וועלכע פון די אפעקטירטע זיפ קאודס ,קען ווערן באשיצט קעגן מיזעלס מיט דעם וואקסין; און
אזויווי ,דער פארארדענונג טראגט מיט זיך א ציווילע געלט שטראף ,סיידן דער מענטש ,אדער ביי א קינד ,דאס
קינד'ס עלטערן אדער פאראנטווארטליכע ,קען אויפווייזן אז דער מענטש איז באשיצט פון דער קרענק אדער
דאקומענטן וואס ווייזן אויף אז דער מענטש ברויך עס נישט האבן פאר מעדיצינישע סיבות צו די צופרידנהייט פון די
דעפארטמענט; און
אזויווי ,לויט דעם געזעץ אין דעם העלט קאוד סעקשאן  3.01איז דער פארארדענונג פון די קאמישענער אין
קראפט ביז דער באורד אוו העלט קומט זיך נאכאמאל צאם און באשליסט צו אנהאלטן אדער אוועקנעמען די
קאמישענער'ס אויטאריטעט צו אויספירן דעם פארארדענונג; און
אזויווי ,די באורד אוו העלט באריכטעט אז זינט סעפטעמבער  2018האט זי דאקומענטירט מער פון 300
פעלער פון מיזעלס אין די סיטי פון ניו יארק מיט דער מערהייט דערפון צווישן מענטשן וועלכע וואוינען אין די
אפעקטירטע זיפ קאודס און פרישע פעלער קומען אויף מיט א שטארקע שנעלקייט; און
אזויווי ,מיזעלס איז א וויירעל קרענק וואס כאפט זיך גאר שנעל אריבער פון איינעם צום צווייטן ,און קען
צוברענגען שווערע געזונטהייט קאמפליקאציעס ווי לונגען אנטצינדונג ,מח געשווילאכץ ,און טויט .בערך א דריטל פון
די באריכטעטע פעלער האבן כאטש איין אזא קאמפליקאציע .מיזעלס קען זיין ערנסט אין יעדן עלטער .אבער גאר יונגע
קינדער ,פרויען אין ספעציעלע אומשטענדן ,און מענטשן מיט א שוואכע אימיון סיסטעם זענען מער אויסגעשטעלט צו
ליידן פון מיזעלס קאמפליקאציעס; און
אזויווי ,מיזעלס כאפט זיך גרינג אריבער פון די קראנקע צו אנדערע וועלכע זענען נישט באשיצט דערפון .דער
וויירוס קען לעבן ביז צוויי שעה שפעטער אין די לופט אדער אויף ערטער וואס דער אפעקטירטער האט נעבן דעם
געהיסט אדער געניסט און מענטשן וועלכע זענען נישט באשיצט קענען זייער גרינג קראנק ווערן אויב זיי קומען אין
בארירונג מיט אן אפעקטירטער מענטש אדער נעבן א פלאץ ווי אן אפעקטירטער איז לעצטנס געווען; און

אזויווי ,טראצדעם וואס מיזעלס קען שנעל אריבערגעכאפט ווערן פון איינעם צום צווייטן ,איז דער מיזעלס,
מאמפס ,און רובעללא וואקסין )עם .עם .אר (.אויפגעוויזן צו זיין זיכער און הילפבאר צו אפהאלטן איר
פארשפרייטונג .בשעת מיזעלס איז שולדיג אין א מערהייט פון טויטפעלער ביי יונגע קינדער אין לענדער ווי דער
וואקסין איז נישט פארהאן ,איז עס ביז די יעצטיגע אויסברוך גענצליך עלימינירט געווארן פון די פאראייניגטע שטאטן;
און
אזויווי ,ווייל פילע מענטשן וועלכע וואוינען אין די אפעקטירטע זיפ קאודס אין וויליאמסבורג זענען נישט
וואקסינירט געווארן קעגן מיזעלס ,טוט זיך די מיזעלס אויסברוך נאכאנאנד פארשפרייטן אין וויליאמסבורג טראץ די
שריט וואס די דעפארטמענט אוו העלט און גייסטישע געזונטהייט האט אונטערגענומען דאס צו אפשטעלן,
אריינגערעכנט דאס פארארדערן אומוואקסינירטע קינדער נישט צו גיין צו פרי-סקולס אין דעי-קעיר פראגראמען; און
אזויווי ,דער באורד אוו העלט באטראכט די פריערדערמאנטע באריכטן פון איבער  300פעלער פון מיזעלס
אלס א קלארע באווייז צו אויטאריזירן דעם דעקלעראציע אז אן אויסברוך פון מיזעלס קומט פאר אין וויליאמסבורג
וואס שטעלט אין געפאר דאס געזונט און זיכערהייט פון ניו יארק'ע איינוואוינער און איז א געפאר צו מענטשליכע לעבן
און געזונט ווי אויך א שטער פאר דעם פובליק; און
אזויווי ,דער אויסברוך פאסירט ווייל א גרויסע חלק פון מענטשן וואס וואוינען אין די אפעקטירטע זיפ קאודס
זענען נישט וואקסינירט אנטקעגן מיזעלס; און
אזויווי ,די איינציגסטע וועג צו אפשטעלן דעם אויסברוך איז צו פארלאנגען אלע מענטשן וואס וואוינען,
ארבעטן ,אדער גייען אין די שולעס אין איינע פון די אפעקטירטע זיפ קאודס זיך צו לאזן וואקסינירן אדער אויף אן
אנדערן אופן אויפווייזן אז זיי זענען באשיצט פון מיזעלס; און
אזויווי ,פערזענליכע סערוויס אדער סערוויס לויט'ן געזעץ סובדיוויזיע עי .אדער בי .פון סעקשאן  17-148פון
די אדמיניסטראטיווע קאוד פון די סיטי פון ניו יארק וואס פאדערט די אפשטעלונג פון אזעלכע שטערונגען און מצבים
וועלכע זענען שעדליך צו לעבן און געזונט דורך וועלכע יעדע מענטש וואס ,לויט דעם געזעץ אין די טייטל  17פון די
אדמיניסטראטיווע קאוד פון די סיטי פון ניו יארק ,האט אן אחריות אדער א פליכט צו אפשטעלן די שטערונגען און
מצבים ,וואס פאראורזאכט א געפאר צו די געזונט ,וואוילזיין ,און זיכערהייט פון דעם פובליק; יעצט ,דעריבער ,איז
אזוי
איז באשלאסן ,אז דער באורד אוו העלט האט דערקלערט אז אן אויסברוך פון מיזעלס גייט אן אין די
געגענטער פון וויליאמסבורג און אז דער אויסברוך ברענגט צו א פובליק שטער ווייל עס איז א גרויסע געפאר פאר
לעבן אין געזונטהייט; און ווייטער
איז באשלאסן ,אז דער באורד אוו העלט האט דערקלערט אז יעדער מענטש וואס וואוינט אדער ארבעט אין די
אפעקטירטע זיפ קאודס זאל ווערן באשיצט דורך א וואקסין אנטקעגן מיזעלס חוץ אויב ער קען אויפווייזן אז ער איז
שוין באשיצט פון דעם קרענק אדער דאקומענטן צו די צופרידנהייט פון די דעפארטמענט אז דער מענטש ברויך עס
נישט האבן פאר מעדיצינישע סיבות; און ווייטער
איז באשלאסן ,אז די עלטערן אדער פאראנטווארטליכע פון יעדעס קינד  6חדשים און העכער וואס וואוינט
אדער גייט אין שולע ,פרי-סקול ,אדער דעי-קעיר אין די אפעקטירטע זיפ קאודס און וואס האט נישט באקומען די
מיזעלס ,מאמפס ,און רובעללא וואקסין )עם .עם .אר (.זאל זיכער מאכן אז דאס קינד באקומט דעם וואקסין קעגן

מיזעלס ,חוץ אויב די עלטערן קענען אויפווייזן אז דאס קינד איז שוין באשיצט פון דעם קרענק אדער דאקומענטן צו די
צופרידנהייט פון די דעפארטמענט אז דאס קינד ברויך עס נישט האבן פאר מעדיצינישע סיבות; און ווייטער
איז באשלאסן ,אז יעדער מענטש וואס איז פארלאנגט צו זיין וואקסינירט אנטקעגן מיזעלס דורך דעם
דעקלעראציע ,אדער אלע עלטערן וואס זענען פארלאנגט דורך דעם דעקלעראציע צו אימיוניזירן זייער קינד ,וועט
פארלעצן דעם פארארדענונג און זיין אויסגעשטעלט צו געלט שטראפן אויטאריזירט דורך דעם אויבנדערמאנטע געזעץ
יעדן טאג וואס ער ,זי ,אדער דאס קינד וואוינט ,ארבעט ,אדער גייט אין שולע ,פרי-סקול ,אדער דעי קעיר אין איינע
פון די אפעקטירטע זיפ קאודס אן ווערן וואקסינירט אנטקעגן מיזעלס ביז די צייט וואס דער אויסברוך וועט ווערן
דערקלערט אלס פאריבער דורך דעם קאמישענער פון דעם דעפארטמענט אוו העלט און גייסטישע געזונטהייט.
איז באשלאסן ווייטער ,אז די רעזאלוציע גייט אריין אין קראפט זאפארט ,און די פארשפרייטונג זאל זיין לויט
דעם נ.י .סיטי אדמיניסטראטיווע קאוד סעקשאן .17-148
)אזויווי עס איז אנגענומען געווארן דורך די באורד אוו העלט אום אפריל (2019 ,17

