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GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO

GUBERNATOR CUOMO PO SUKCESIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO OGŁASZA
TRZY NOWE PUNKTY SZCZEPIEŃ WE WSPÓŁPRACY Z MTA
5701 dawek szczepionek podanych od 12 do 16 maja w ośmiu lokalizacjach, w
których rozpoczęto program
MTA zapewnia darmowe siedmiodniowe karty metra lub darmowe bilety na
przejazd kolejką LIRR dla osób, które zaszczepią się w tych punktach
Wszystkie punkty są otwarte dla osób, które zaszczepią się według kolejności
zgłoszeń; pracownicy MTA mogą również skorzystać z tych szczepień
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj otwarcie trzech nowych punktów
szczepień we współpracy z MTA, rozszerzając tym samym cieszący się powodzeniem
uruchomiony 12 maja program, który ma na celu dostarczenie szczepionki przeciw
COVID-19 na przystanki MTA w rejonie Nowego Jorku, Long Island i Mid-Hudson.
Nowe punkty będą znajdować się na następujących stacjach: 125th Street na
Manhattanie, Sutphin Boulevard-Archer Avenue-JFK Airport w Queens oraz na stacji
kolejowej LIRR w Hicksville. Od 12 maja do 16 maja w dotychczasowych punktach
programu podano 5701 dawek.
Każdego dnia punkty te obsługują do 300 osób na zasadzie kolejności zgłoszeń,
stosując pojedynczą dawkę szczepionki Johnson & Johnson. MTA zachęca do
zaszczepienia się w tych punktach oraz do otrzymania darmowej siedmiodniowej karty
MetroCard lub darmowego biletu na przejazd kolejką Long Island Rail Road w obie
strony. MTA współpracuje z SOMOS Community Care i Northwell Health przy ich
tworzeniu. Pracownicy MTA mogą również skorzystać z tych szczepień.
„Każdego dnia coraz więcej nowojorczyków poddaje się szczepieniom, jednak ilość
szczepień spada i musimy wykazać się kreatywnością, aby kontynuować”, powiedział
gubernator Cuomo. „Takie formy zachęty, jak te oferowane przez MTA, są ważnymi
narzędziami, które możemy wykorzystać, aby dotrzeć do tych nowojorczyków, którzy
jeszcze się nie zaszczepili. Z powodzeniem zostały już wdrożone w ośmiu wcześniej
otwartych lokalizacjach. W oparciu o ten sukces uruchamiamy trzy nowe punkty
szczepień na przystankach MTA, jeszcze bardziej rozszerzając nasz zasięg i
poprawiając dostęp do szczepionki w całej południowej części stanu Nowy Jork.”

Osoby, które planują poddać się szczepieniu, prosimy o przeznaczenie dodatkowego
czasu na dojazd do pracy, aby uwzględnić procedurę szczepienia.
„Dodanie tych nowych punktów szczepień to wspaniała wiadomość dla naszych
klientów, pracowników i dla Nowego Jorku”, powiedział prezes i dyrektor generalny
MTA Pat Foye. „Pomogą nam one zaszczepić coraz więcej osób, które korzystają z
systemu MTA, a tym samym umożliwią kontynuowanie podejmowanych działań, aby w
tym kluczowym momencie pomóc naszemu regionowi w powrocie do normalności po
pandemii. Z niecierpliwością czekamy na tysiące kolejnych dawek szczepionek i
dziękujemy gubernatorowi Cuomo za jego przywództwo.”
Godziny otwarcia trzech nowych placówek są dostępne poniżej:
125th Street (Manhattan)
Godziny otwarcia: 8:00 - 13:00
Sutphin Boulevard-Archer Avenue-JFK Airport (Queens)
Godziny otwarcia: 8:00 - 13:00
Hicksville (LIRR)
Godziny otwarcia: 14:00 - 19:00
Komunikaty cyfrowe będą wyświetlane na ponad 12 000 ekranach na stacjach MTA, w
wagonach kolejowych i autobusach, informując o lokalizacji i godzinach otwarcia. Treści
informacyjne będą rozsyłane do ponad 3 milionów subskrybentów na platformach
mediów społecznościowych MTA. W celu zapewnienia właściwego porządku ruchu na
stacjach zostaną umieszczone oznakowania wskazujące drogę. Informacje będą
również dostępne na stronie internetowej MTA.
W dniu 16 maja gubernator Cuomo ogłosił, że, po sukcesie programu pilotażowego,
cztery punkty szczepień na przystankach MTA będą działać do soboty 22 maja.
Przystanki te obejmują:
Penn Station - 34th Street Corridor
Godziny otwarcia: 15:00 - 20:00
Grand Central Terminal - Vanderbilt Hall
Godziny otwarcia: 8:00 - 13:00
East 180th Street (Bronx)
Godziny otwarcia: 8:00 - 13:00
Broadway Junction (Brooklyn)
Godziny otwarcia: 15:00 - 20:00

Współpraca z MTA stanowi uzupełnienie działań podejmowanych przez stan Nowy Jork
w celu ułatwienia dostępu do szczepionki przeciw COVID-19. 27 kwietnia gubernator
Cuomo ogłosił, że od 29 kwietnia wszystkie stanowe punkty masowych szczepień są
otwarte dla osób, które przychodzą na wizytę bez wcześniejszej rejestracji, co stanowi
kontynuację działań mających na celu ułatwienie nowojorczykom zaszczepienia się.
Ponadto zachęcamy wszystkich dostawców szczepionek do umożliwienia wizyt bez
rejestracji i eliminowania innych barier dotyczących szczepień dla uprawnionych
nowojorczyków.
W celu zapewnienia nowojorczykom aktualnych informacji na temat dystrybucji
szczepionek przeciw COVID-19 dostępna jest strona monitorowania szczepień przeciw
COVID-19. Departament Zdrowia stanu Nowy Jork wymaga od placówek wykonujących
szczepienia zgłaszania wszystkich danych dotyczących podania szczepionki przeciw
COVID-19 w ciągu 24 godzin; dane dotyczące podania szczepionki na stronie
monitorowania są codziennie aktualizowane, aby odzwierciedlały one najbardziej
aktualne wskaźniki dotyczące szczepień w całym stanie
Nowojorczycy, którzy mają powody podejrzewać 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 upewnić się, że nowojorczycy nie są
narażeni na nadużycia, ponieważ stan pracuje nad zaszczepieniem całej uprawnionej
populacji.
Stan Nowy Jork nadal otwiera punkty szczepień w lokalnych społecznościach o słabo
rozwiniętej infrastrukturze na terenie całego stanu. Od 15 stycznia w ponad 200
punktach na terenie gminy podano ponad 77 000 pierwszych dawek szczepionki
przeciw COVID-19.
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