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GOVERNOR CUOMO OGŁASZA NOWY PROGRAM „VAX & SCRATCH” 
ZAPEWNIAJĄCY BILETY LOTERII NA NAGRODY DO 5 MILIONÓW USD  

  
Osoby zaszczepione w jednym z 10 stanowych ośrodków szczepień zbiorowych 

otrzymają bezpłatną zdrapkę na loterię NYS o wartości 20 dolarów  
  

Ośrodki szczepień są zlokalizowane w centrum Nowego Jorku, Finger Lakes, 
Long Island, Mid-Hudson, Mohawk Valley, Nowym Jorku i zachodnich regionach 

Nowego Jorku  
  

Punkty szczepień są otwarte dla tych, którzy mają umówiony termin oraz dla 
wizyt bezpośrednich, od 24 maja do 28 maja; wszystkie są otwarte w godzinach 

od 8:00 do 19:00  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś nowy program szczepień, połączony z 
darmowymi zdrapkami na loterię NYS osobom w wieku 18 lat i starszym, z główną 
nagrodą w wysokości 5 milionów dolarów. Program początkowo obejmie 10 miejsc 
szczepień w Nowym Jorku, Long Island, Mid-Hudson, Central New York, Finger Lakes, 
Mohawk Valley i zachodnim Nowym Jorku. Punkty szczepień będą otwarte od 
poniedziałku 24 maja do piątku 28 maja. Wszystkie punkty będą otwarte w godzinach 
od 8:00 do 19:00. Program nie wpłynie na poziom finansowania edukacji.  
  
„Wiemy, że szczepienia są istotnym elementem układanki, której potrzebujemy, aby raz 
na zawsze zniszczyć COVID”, powiedział gubernator Cuomo. „Robimy wszystko, co 
w naszej mocy, aby szczepionka była osiągalna tak szybko i łatwo, jak to tylko możliwe, 
ale ponieważ wskaźniki szczepień spadają w całym stanie, będziemy musieli wykazać 
się kreatywnością, aby zapewnić jeszcze więcej szczepień. Ten nowy program 
pilotażowy będzie stanowić większą zachętę dla nowojorczyków do zaszczepienia się, 
oferując bezpłatny bilet na zdrapkę, który daje szansę wygrania do 5 milionów dolarów. 
Im więcej nowojorczyków możemy zaszczepić, tym lepsza jest nasza sytuacja i tym 
szybciej możemy wrócić do normalności, dlatego zachęcam wszystkich, którzy jeszcze 
nie zostali zaszczepieni, aby udali się do najbliższej placówki i zrobili to”.  
  

Wypłaty wygranych na loterii są dostępne poniżej:  
  

Jackpot  
5 000 000 
dolarów  



 

 

2. 
wygrana  

50 000 
dolarów  

3. 
wygrana  

20 000 
dolarów  

4. 
wygrana  

5000 
dolarów  

5. 
wygrana  

2000 
dolarów  

6. 
wygrana  

500 
dolarów  

7. 
wygrana  

400 
dolarów  

8. 
wygrana  

200 
dolarów  

9. 
wygrana  

100 
dolarów  

10. 
wygrana  

50 
dolarów  

11. 
wygrana  

40 
dolarów  

12. 
wygrana  

30 
dolarów  

13. 
wygrana  

20 
dolarów  

  

Zdrapka, która jest sprzedawana przez sklepy handlu detalicznego w całym stanie za 
20 dolarów, zostanie dostarczona bezpłatnie osobom powyżej 18 roku życia, które 
przyjmą pierwszą dawkę lub pojedynczą dawkę szczepionki Johnson & Johnson w 
jednym z punktów. Punkty są otwarte dla tych, którzy mają umówiony termin oraz dla 
wizyt bezpośrednich.  
  
NEW YORK CITY  
Medgar Evers College - Carroll Building  
231 Crown St  
Brooklyn, NY  
  
Bay Eden Senior Center  
1220 East 229th St  
Bronx, NY  
  
Javits Center  
429 11th Ave  
New York, NY  
  
York College  
160-2 Liberty Ave  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

Jamaica, NY  
  
LONG ISLAND  
SUNY Stony Brook Innovation and Discovery Center  
1500 Stony Brook Rd  
Stony Brook, NY  
  
CENTRALNY NOWY JORK  
State Fair Expo Center: NYS Fairgrounds  
581 State Fair Blvd  
Syracuse, NY  
  
HUDSON VALLEY  
New York National Guard Armory  
2 Quincy Pl  
Yonkers, NY  
  
ZACHODNI NOWY JORK  
University at Buffalo South Campus  
3435 Main St  
Buffalo, NY  
  
MOHAWK VALLEY  
SUNY Polytechnic Institute  
100 Seymour Rd  
Utica, NY  
  
FINGER LAKES  
Rochester Dome Arena  
2695 East Henrietta Rd  
Henrietta, NY  
  
Nowy program pilotażowy uzupełnia ciągłe wysiłki stanu Nowy Jork, aby uczynić 
szczepionkę COVID-19 bardziej dostępną. 17 maja gubernator Cuomo ogłosił three trzy 
nowe niezaplanowane miejsca szczepień, we współpracy z MTA, rozszerzając udany 
program, który rozpoczął się 12 maja, aby dostarczyć szczepionkę COVID-19 na 
przystanki stacji MTA w Nowym Jorku, na Long Island i okolice Mid-Hudson.  
  
27 kwietnia gubernator Cuomo ogłosił, że od 29 kwietnia wszystkie stanowe miejsca 
masowych szczepień są otwarte na wizyty bezpośrednie, co jest kontynuacją wysiłków 
mających na celu ułatwienie szczepień nowojorczykom. Ponadto zachęca się 
wszystkich świadczeniodawców szczepionek do umożliwiania wizyt bezpośrednich i 
eliminowania wszelkich barier dla szczepień dla kwalifikujących się nowojorczyków.  
  
COVID-19 Vaccine Tracker Dashboard to strona dostępu, która zapewnia 
nowojorczykom dostęp do aktualnych informacji na temat dystrybucji szczepionek 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-new-pop-vaccination-sites-collaboration-mta-following-success
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-new-pop-vaccination-sites-collaboration-mta-following-success
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-new-pop-vaccination-sites-mta-stations#_blank
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank


 

 

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 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.  

  
###  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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