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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA, DRUŻYNY NEW YORK KNICKS I BROOKLYN 
NETS BĘDĄ MIEĆ SEKCJE DLA W PEŁNI ZASZCZEPIONYCH FANÓW PODCZAS 

ROZGRYWEK PLAY-OFF NBA W 2021 ROKU  
  

Ponad 50% powierzchni Madison Square Garden i Barclays Center będzie 
przeznaczone na sekcje dla w pełni zaszczepionych fanów  

  
Sekcje dla w pełni zaszczepionych fanów zwiększą łączną pojemność obu hal 

sportowych  
  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił, że od 22 maja drużyny New 
York Knicks i Brooklyn Nets będą miały sekcje dla w pełni zaszczepionych fanów, co 
zwiększy łączną pojemność trybun podczas rozgrywek play-off NBA w 2021 r. w 
Madison Square Garden i Barclays Center. Drużyna Kniksów będzie uczestniczyła w 
rozgrywkach play-off po raz pierwszy od 2013 r. Natomiast Netsi będą grać w 
rozgrywkach play-off już trzeci rok z rzędu. Ponad 50% trybun każdej hali podczas 
rozgrywek play-off będzie przeznaczone na sekcje dla w pełni zaszczepionych fanów, a 
zatem więcej fanów Knicksów i Netsów będzie mogło bezpiecznie dołączyć i kibicować 
swoim drużynom. Osoby siedzące w sekcjach dla osób zaszczepionych będą musiały 
przedstawić dowód zaszczepienia na COVID-19, w formie papierowej, cyfrowej lub 
korzystając ze stanowej aplikacji Excelsior Pass.  
  
„W miarę jak monitorujemy dane z całego stanu, równocześnie strategicznie otwieramy 
gospodarkę i umożliwiamy większej liczbie fanów uczestniczenie w wydarzeniach 
sportowych osobiście”, powiedział gubernator Cuomo. „Dzięki postępom, jakie 
osiągnęli nowojorczycy do tej pory w walce z COVID, drużyny Knicks i Nets będą mogły 
powitać większą liczbę swoich fanów podczas rozgrywek, co jest wspaniałą 
wiadomością dla kibiców sportu i kolejną zachęcającą oznaką tego, jak daleko 
zaszliśmy, od kiedy pandemia wywróciła nasze życie do góry nogami”.  
  
Przewodniczący wykonawczy MSG Sports James Dolan powiedział: „To, co było 
już niesamowicie ekscytujące, jeśli chodzi o drużynę koszykową Knicks, właśnie stało 
się jeszcze bardziej emocjonujące – i chciałbym podziękować gubernatorowi Cuomo za 
tę możliwość. Wszyscy fani rozgrywek play-off Knicksów będą bardzo głośno i z wielką 
pasją kibicować. Są gotowi na wielkie widowisko. W hali Garden będzie bardzo głośno. 
Mamy nadzieję, że drużyna da nowojorczykom powody do świętowania, oraz że 
oznacza to początek pracowitego lata, dzięki rosnącej liczbie osób zaszczepionych, 
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które teraz będą mogły cieszyć się nowymi możliwościami wspólnego świętowania – w 
naszych obiektach i w innych miejscach”.  
  
Dyrektor generalny BSE Global John Abbamondi powiedział: „Wszyscy jesteśmy 
zachwyceni, że jeszcze więcej fanów Netsów będzie mogło zobaczyć rozgrywki play-off 
NBA osobiście. Fani to kluczowy element tworzenia ekscytującej atmosfery wydarzenia 
na żywo i niecierpliwie czekamy, aż wniosą tę energię do Barclays Center. Dziękuję 
gubernatorowi Cuomo i jego zespołowi za ich przywództwo i pomoc przedsiębiorcom w 
bezpiecznym powrocie do normalności, w miarę jak coraz więcej nowojorczyków jest 
zaczepionych”.  
  
Młodzi dorośli i dzieci poniżej 12 lat, które jeszcze nie kwalifikują się do szczepienia, lub 
osoby poniżej 16 lat, które jeszcze nie mogły być zaszczepione, mogą towarzyszyć i 
siedzieć obok zaszczepionych dorosłych w sekcjach dla w pełni zaszczepionych osób, 
o ile ich wyniki testu na COVID-19 są ujemne, zgodnie z wymogiem dotyczącym dużych 
imprez sportowych w Nowym Jorku, na podstawie stanowych wytycznych dotyczących 
zdrowia. Zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, noszenie maseczek i 
stosowanie innych obowiązujących wytycznych dotyczących zdrowia będzie nadal 
obowiązywać na halach sportowych.  
  
Dzisiejsze oświadczenie bazuje na środkach wprowadzonych niedawno przez 
gubernatora Cuomo dotyczących dalszego otwierania gospodarki w świetle znacznych 
postępów w programie szczepień i dalszego spadku przypadków COVID-19 oraz 
hospitalizacji. Do dnia wczorajszego co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 
62% dorosłych nowojorczyków, a 52% zakończyło program szczepień.  
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