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GUBERNATO CUOMO OGŁASZA PONAD MILION PRZEPUSTEK EXCELSIOR 
PASS POBRANCYH OD CZASU WPROWADZENIA W ŻYCIE  

  
Główne obiekty i firmy w całym stanie włączają Excelsior Pass jako część 

ponownego uruchomienia gospodarki po przyjęciu przez stan nowych 
wytycznych CDC dotyczących stosowania maseczek dla osób w pełni 

zaszczepionych  
  

Pierwsza w kraju przepustka cyfrowa oferuje bezpłatny, dobrowolny sposób 
udostępniania statusu szczepienia na COVID-19 lub negatywnego wyniku testu 

zgodnie z wytycznymi stanowymi  
  

Przepustka Excelsior Pass dot. statusu szczepienia na COVID-19 jest teraz ważna 
przez 365 dni; zaszczepieni w NYS mogą ją pobrać 15 dni po otrzymaniu ostatniej 

dawki  
  

Aplikacja B-Roll przepustki Excelsior Pass używana w spotkaniu New York 
Islanders dostępna tutaj; obrazy marketingowe Excelsior Pass dostępne tutaj  

  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że wydano ponad milion przepustek 
Excelsior Pass od czasu uruchomienia w marcu pierwszej w kraju dobrowolnej 
platformy informacyjnej w stanie Nowy Jork. Excelsior Pass, który jest obecnie używany 
przez obiekty, uniwersytety, stadiony i firmy w całym stanie, to bezpłatny, szybki i 
bezpieczny sposób przedstawienia cyfrowego dowodu szczepień na COVID-19 lub 
negatywnych wyników testów, który pomaga nowojorczykom bezpiecznie powrócić do 
tego, co kochają i za czym tęsknią.  
  
„Po długim i niewiarygodnie trudnym roku nowojorczycy w końcu wracają do 
normalnego życia i wracają do pracy w obliczu rosnących wskaźników szczepień, a 
pierwsza w kraju aplikacja Excelsior Pass jest kluczowym elementem przywrócenia 
normalności”, powiedział gubernator Cuomo. „Fakt, że tak szybko osiągnęliśmy 
kamień milowy - o czym świadczy wydanie ponad miliona przepustek - świadczy o chęci 
nowojorczyków do wznowienia wielu działań, z których zrezygnowali w ciągu ostatniego 
roku, i jest dobrą wiadomością dla przywrócenia stabilności naszej gospodarki i 
budowanie silniejszego stanu w przyszłości. Nowojorczycy są gotowi na nowy stan 
normalności, a Excelsior Pass pomoże im go osiągnąć, dopóki nie pokonamy tej 
strasznej pandemii na dobre”.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=db3aa5af-84a19cb4-db385c9a-0cc47a6d17e0-a32a3b4eb885b70c&q=1&e=6da636ae-3aa1-49a4-bd69-53ed985e47c7&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fgiy2jg3y057btr9%2FIslanders%2520Excelsior%2520Pass%2520B-Roll.mp4%3Fdl%3D0
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719250730202


 

 

  
Excelsior Pass wspiera nowojorczyków w lepszej odbudowie dzięki wskazówkom NYS 
DOH, z ponad 80-procentowym wzrostem liczby pobrań tylko w tym tygodniu. 
Począwszy od 19 maja, stan zniósł ograniczenia dot. gromadzenia się, i przyjął 
wytyczne CDC dotyczące maseczek i dystansu społecznego dla w pełni 
zaszczepionych osób. Zgodnie z nowymi wytycznymi, niektóre firmy mogą wymagać 
potwierdzenia statusu szczepień na COVID-19, a Excelsior Pass jest łatwą w użyciu i 
weryfikowalną opcją. Nowojorczycy zawsze mogą przedstawić alternatywne formy 
potwierdzenia szczepień na COVID-19 i negatywne wyniki testów - takie jak formularze 
papierowe - bezpośrednio w firmach i obiektach.  
  
Główne obiekty sportowe w całym stanie już korzystają z Excelsior Pass, aby 
bezpiecznie sprowadzić jeszcze więcej fanów na trybuny, w tym Madison Square 
Garden, Barclays Center, Yankee Stadium, Citi Field, Nassau Coliseum, Belmont Park, 
Times Union Center, NBT Bank Stadium, Carrier Dome Sahlen Field - tymczasowy 
gospodarz Toronto Blue Jays - jak również Keybank Centre i Frontier Field.  
  
Uniwersytety i uczelnie w całym Nowym Jorku - w tym kampusy State University of New 
York, takie jak University at Buffalo, Binghamton University i Stony Brook University, a 
także Syracuse University, Pace University i Long Island University - wykorzystały już 
Excelsior Pass na ceremonie ukończenia szkoły z udziałem „na żywo” i duże 
wydarzenia, takie jak zawody sportowe lub inne planowane na jesień.  
  
Użytkownicy zainteresowani skorzystaniem z przepustki Excelsior Pass, która obecnie 
obejmuje kartę szczepień i dwie różne opcje przepustki testowej, mogą dowiedzieć się 
więcej tutaj; zainteresowane firmy i organizacje mogą się włączyć i dowiedzieć się 
więcej tutaj a także pobrać cyfrowe zasoby marketingowe tutaj aby pomóc 
zademonstrować partnerom/klientom, że ich firma akceptuje Excelsior Pass.  
  
Obecnie przepustkę można pobrać tylko w przypadku szczepień na COVID-19 lub 
negatywnych wyników testów uzyskanych w stanie Nowy Jork, chociaż nie jest 
wymagane, aby mieszkać w Nowym Jorku. Stan aktywnie współpracuje z partnerami 
regionalnymi i międzynarodowymi, aby rozszerzyć użycie aplikacji, a także z głównymi 
pracodawcami stanu Nowy Jork, aby wspierać ponowne otwieranie biur.  
  
Wszystkie przepustki Excelsior Pass potwierdzające szczepienie na COVID-19 pobrane 
od dzisiaj, będą ważne przez 365 dni, a nie jak dotychczas, przez 180 dni. Ci, którzy 
mają już przepustkę szczepień, mogą odzyskać nową przepustkę, kiedy tylko zechcą, 
aby skorzystać z tego rozszerzenia. W tej chwili nowojorczycy powinni wiedzieć, że 365 
dni odnosi się tylko do okresu ważności przepustki. Okres ważności przepustki 
szczepień Excelsior Pass może być nadal aktualizowany w celu odzwierciedlenia 
najnowszych informacji uzyskanych od federalnych i stanowych ekspertów w dziedzinie 
zdrowia oraz w miarę ujawniania dodatkowych danych naukowych i tych z testów 
klinicznych.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-excelsior-pass-help-fast-track-reopening-businesses-and
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-excelsior-pass-help-fast-track-reopening-businesses-and
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-excelsior-pass-help-fast-track-reopening-businesses-and
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-large-scale-outdoor-venue-capacity-increase-new-fully-vaccinated-fan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-large-scale-outdoor-venue-capacity-increase-new-fully-vaccinated-fan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nassau-coliseum-will-have-fully-vaccinated-fan-section-islanders
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-buffalos-sahlen-field-host-additional-2000-spectators-blue-jays-games
https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass
https://forward.ny.gov/excelsior-pass-business
https://forward.ny.gov/excelsior-pass-frequently-asked-questions#digital-assets


 

 

Osoby zainteresowane przepustką Excelsior Pass, które otrzymały szczepienia na 
COVID-19 lub PCR i/lub testy antygenowe w stanie Nowy Jork, mogą wejść na stronę 
epass.ny.gov w celu pobrania aplikacji.  
  
Niektóre fakty na temat Excelsior Pass  
  

• Excelsior Pass to bezpłatny, dobrowolny i bezpieczny sposób na pobranie 
dowodów szczepień na COVID-19 lub negatywnych wyników testów, a 
dane użytkowników są zawsze poufne i bezpieczne.  

• Obecnie przepustki są dostępne tylko dla osób, które utrzymały 
szczepienie na COVID-19 lub testy PCR / antygen w stanie Nowy Jork.  

• Przepustka Excelsior Pass poświadczająca szczepienie na COVID-19 jest 
dostępna 15 dni po podaniu ostatniej dawki szczepionki, i ważna przez 
365 dni.  

• Przepustka Excelsior Pass poświadczająca wykonanie testu PCR na 
COVID-19 jest ważna do północy trzeciego dnia po wykonaniu testu.  

• Przepustka Excelsior Pass poświadczająca wykonanie testu 
antygenowego na COVID-19 jest ważna przez 6 godzin od wykonania 
testu.  

• Przepustka Excelsior Pass zawiera podpisy kryptograficzne (cyfrowe), 
które gwarantują, że jest oryginalna i że nie doszło do naruszenia 
integralności danych.  

• Przepustka Excelsior Pass zawiera również Help Desk z obszernymi 
zasobami i wielojęzycznym dostępem, który można wydrukować, jeśli nie 
posiada się smartfona.  

• Nowojorczycy zawsze mają możliwość skorzystania z innych form dowodu 
szczepienia/testowania, takich jak karta CDC lub fizyczne wyniki testów 
laboratoryjnych, bezpośrednio w firmie lub miejscu które tego wymaga.  

  
Administratorzy szczepionek i świadczeniodawcy testów są bezpośrednio 
odpowiedzialni za terminowe wprowadzanie danych o szczepieniach i testach na 
COVID-19 do bezpiecznych baz danych stanu Nowy Jork i miasta Nowy Jork. Zgodnie 
z wytycznymi NYS DOH, wszyscy administratorzy szczepionek w stanie Nowy Jork 
muszą mieć dostęp do personelu, który będzie mógł przeglądać i korygować 
wprowadzone dane, jeśli zostaną zidentyfikowane problemy z wprowadzaniem danych.  
  

###  

  

 
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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