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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA, ŻE CZTERY TYMCZASOWE PUNKTY 
SZCZEPIEŃ NA STACJACH METRA BĘDĄ NADAL DZIAŁAŁY PO SUKCESIE 

PROGRAMU PILOTAŻOWEGO  
  

W punktach na Penn Station, Grand Central, East 180th Street i Broadway 
Junction szczepionki będą nadal podawane do 22 maja  

  
W tych czterech punktach podano prawie 3 500 dawek – oraz 4 637 dawek we 

wszystkich ośmiu punktach objętych programem pilotażowym – od 12 maja do 15 
maja  

  
MTA zapewni bezpłatną 7-dniową kartę MetroCard osobom szczepiącym się w 

tych punktach  
  

Wszystkie punkty oferują szczepienie bez rejestracji na zasadzie „kto pierwszy, 
ten lepszy”; w punktach mogą zaszczepić się pracownicy MTA  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo oświadczył w dniu dzisiejszym, że cztery tymczasowe 
punkty szczepień na stacjach MTA będą nadal działać do soboty 22 maja, po sukcesie 
programu pilotażowego. Punkty znajdują się na Penn Station, Grand Central, East 
180th Street w Bronksie, oraz Broadway Junction na Brooklynie. W tymczasowych 
punktach szczepień na tych czterech stacjach, które zaczęły działać w dniu 12 maja, 
podano 3 497 dawek w dniach od 12 maja do 15 maja.  
  
W punktach może być szczepionych do 300 osób dziennie jednodawkowym preparatem 
Johnson & Johnson na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. MTA współpracuje z 
SOMOS Community Care w tych czterech lokalizacjach, które będą działały do dnia 22 
maja, i wręcza darmowe 7-dniowe karty MetroCards jako zachętę do zaszczepienia się 
w tych punktach. Pracownicy MTA mogą zaszczepić się na miejscu.  
  
„Oferowanie szczepionki przeciw COVID bezpośrednio w miejscach, gdzie 
nowojorczycy żyją i pracują jest kluczowym elementem naszych wysiłków 
szczepionkowych, które okazały się sukcesem”, powiedział gubernator 
Cuomo. „Nasza współpraca z MTA umożliwiła dotarcie do tych nowojorczyków, którzy 
podróżują do pracy lub pracują w pobliżu najruchliwszych stacji metra, dlatego 
planujemy, aby te cztery tymczasowe punkty szczepień pozostały otwarte, umożliwiając 
zaszczepienie się jak największej liczbie osób”.  
  



 

 

Program pilotażowy szczepień na stacjach MTA został wdrożony w dniu 12 maja w 
ośmiu tymczasowych punktach szczepień. Od 12 do 15 maja w ośmiu punktach podano 
4 637 dawek.   
  
„Punkty szczepień na naszych stacjach wychodzą do ludzi tam, gdzie oni są, aby 
szczepionki były dostępne najszybciej i najłatwiej, jak to możliwe”, powiedział Pat 
Foye, przewodniczący i dyrektor generalny MTA. „Mamy tylko jedną szansę, aby 
pokonać wirusa i właśnie dlatego rozwijamy sieć punktów szczepień, aby zwiększyć 
ilość zaszczepionych osób. Wyrażam uznanie dla przywództwa gubernatora Cuomo i 
dziękuję mu za jego wsparcie w tym ważnym programie”.  
  
Osoby planujące szczepienie powinny uwzględnić dodatkowy czas w drodze do pracy 
potrzebny dla zrealizowania procesu szczepienia. Godziny pracy każdego punktu 
szczepień podano poniżej:  
  
Penn Station – 34th Street Corridor  
Otwarte: 15:00 – 20:00  
  
Grand Central Terminal – Vanderbilt Hall  
Otwarte: 08:00 – 13:00  
  
East 180th Street (Bronx)  
Otwarte: 08:00 – 13:00  
  
Broadway Junction (Brooklyn)  
Otwarte: 15:00 – 20:00  
  
Na 12 000 ekranów na stacjach MTA, w wagonach metra i autobusach będą 
pokazywane wiadomości cyfrowe, informując o punktach szczepień i godzinach ich 
pracy. Treści promocyjne będą wysłane do ponad 3 mln subskrybentów we wszystkich 
kanałach społecznościowych MTA. Natomiast w tymczasowych punktach szczepień na 
stacjach oznakowanie nawigujące, aby zapewnić właściwą płynność ruchu. Informacje 
będą także dostępne na stronie MTA.  
  
Współpraca z MTA to kolejny wysiłek ze strony władz stanu Nowy Jork, aby szczepionki 
przeciw COVID-19 były bardziej dostępne. W dniu 27 kwietnia gubernator Cuomo 
ogłosił, że od 29 kwietnia wszystkie stanowe punkty szczepień masowych będą 
oferować szczepienie bez rezerwacji, co jest kontynuacją starań mających ułatwić 
nowojorczykom otrzymanie szczepionki. Szczepienia bez rejestracji pozwalają obecnie 
na podanie tylko pierwszej dawki lub dawki jednorazowej Janssen/Johnson & Johnson, 
w zależności od dostępności i lokalizacji. Ponadto wszyscy dostawcy szczepionek są 
zachęcani do umożliwiania wizyt bez rejestracji i wyeliminowania innych barier w 
zakresie szczepień dla uprawnionych nowojorczyków.  
  
W celu zapewnienia nowojorczykom aktualnych informacji na temat dystrybucji 
szczepionek przeciwko COVID-19 dostępna jest strona monitorowania szczepień 
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przeciwko COVID-19. Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork wymaga od placówek 
wykonujących szczepienia zgłaszania wszystkich danych dotyczących podania 
szczepionki przeciwko COVID-19 w ciągu 24 godzin; dane dotyczące podania 
szczepionki są codziennie aktualizowane na stronie monitorowania, tak aby 
odzwierciedlały one najbardziej aktualne wskaźniki dotyczące szczepień w całym 
stanie.  
  
Nowojorczycy, którzy podejrzewają nieprawidłowości w procesie dystrybucji 
szczepionek, mogą zadzwonić pod bezpłatny numer 833-VAX-SCAM (833-829-7226) 
lub wysłać e-mail do stanowego Departamentu Zdrowia na 
adres STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Pracownicy infolinii będą kierować skargi do 
odpowiednich agencji dochodzeniowych, aby mieć pewność, że nowojorczycy nie są 
narażeni na nadużycia, skoro stan pracuje nad zaszczepieniem całej uprawnionej 
populacji.  
  
Stan Nowy Jork nadal otwiera środowiskowe tymczasowe punkty szczepień w 
społecznościach, w których dostęp do takich usług jest utrudniony, na terenie całego 
stanu. Od dnia 15 stycznia w ponad 200 środowiskowych tymczasowych punktach 
szczepień podano ponad 77 000 pierwszych dawek szczepionki na COVID-19.  
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Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.governor.ny.gov 
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