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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA SIEDEM NOWYCH TYMCZASOWYCH 
PUNKTÓW SZCZEPIEŃ NA LOTNISKACH STANU NOWY JORK, ABY DOTRZEĆ 

DO WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, KTÓRE POWINNY ZASZCZEPIĆ SIĘ NA COVID-19  
  

Punkty na lotniskach Nowy Jork, Westchester County, Albany, Syracuse, 
Rochester i Buffalo będą otwarte od poniedziałku 24 maja do piątku 28 maja  

  
Wszystkie punkty oferują szczepienie bez rezerwacji na zasadzie „kto pierwszy 

ten lepszy”  
  

Program opiera się na sukcesie niedawno uruchomionych punktów 
tymczasowych na stacjach MTA  

  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił siedem nowych 
tymczasowych punktów szczepień na lotniskach w Nowym Jorku, White Plains, Albany, 
Syracuse, Rochester i Buffalo. Punkty będą oferować szczepienie bez rezerwacji 
jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson na zasadzie „kto pierwszy, ten 
lepszy”. Ten nowy program, mający wprowadzić szczepionkę do bardziej dogodnych 
lokalizacji i dotrzeć do większej liczby nowojorczyków, opiera się na sukcesie niedawno 
wdrożonego programu pilotażowego realizowanego w tymczasowych punktach 
szczepień na stacjach MTA.  
  
„Nasze tymczasowe punkty szczepień są kluczowe dla dotarcia do większej liczby 
nowojorczyków, którzy powinni się zaszczepić, a biorąc pod uwagę sukces naszego 
programu pilotażowego na stacjach metra i stacjach kolejowych sieci MTA, wpadliśmy 
na pomysł wprowadzenia szczepionki na nasze lotniska”, powiedział gubernator 
Cuomo. „Szczepionka jest najlepszą bronią, jaką mamy w celu pokonania COVID i 
dotrzemy wszędzie, gdzie trzeba, aby zwiększyć liczbę zaszczepionych. Jeśli 
korzystacie Państwo z jednego z tych lotnisk lub tam pracujecie, lub też przejeżdżacie 
obok, a nadal powinniście się zaszczepić, zachęcam do wygospodarowania czasu na 
otrzymanie szczepionki, abyśmy wreszcie pokonali wirusa”.  
  
Punkty będą otwarte od poniedziałku 24 maja do piątku 28 maja na następujących 
lotniskach:  

• JFK International Airport  
• LaGuardia Airport  
• Westchester County Airport  
• Albany International Airport  



 

 

• Syracuse Hancock International Airport  
• Greater Rochester International Airport  
• Buffalo Niagara International Airport  

  
Senator Tim Kennedy, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Transportu (Senate 
Transportation Committee), powiedział: „Nowy Jork wciąż myśli nieszablonowo, 
zapewniając dostępność szczepionki na COVID-19 w każdej społeczności. 
Tymczasowe punkty szczepień na lotniskach jeszcze bardziej zwiększą możliwości 
zaszczepienia się oraz uświadomią ludziom, dlaczego otrzymanie szczepionki jest takie 
ważne. Oferując szczepionki bezpośrednio w węzłach transportowych, z których ludzie 
korzystają każdego dnia, świadomie kierujemy zasoby do często odwiedzanych miejsc i 
oferujemy je bezpośrednio osobom szukającym możliwości otrzymania szczepionki 
szybko i skutecznie”.  
  
Członek zgromadzenia ustawodawczego William Magnarelli, przewodniczący 
Ustawodawczej Komisji ds. Transportu (Assembly Transportation Committee), 
powiedział: „Punkty szczepień na lotniskach to wielki krok w kierunku udostępnienia 
szczepionki na COVID jak największej liczbie osób. To idealne rozwiązanie dla 
podróżujących, które pozwala uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa. Punkty te oferują 
podróżnym możliwość bycia odpowiedzialnymi i odegrania swojej roli w zatrzymaniu 
pandemii”.  
 
W celu zapewnienia nowojorczykom aktualnych informacji na temat dystrybucji 
szczepionek przeciwko COVID-19 dostępna jest strona monitorowania szczepień 
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, ponieważ stan pracuje nad zaszczepieniem całej uprawnionej 
populacji.  
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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