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GUBERNATOR CUOMO INFORMUJE O NOWEJ ZACHĘCIE DO SZCZEPIEŃ, 
POLEGAJĄCEJ NA BEZPŁATNEJ, DWUDNIOWEJ WEJŚCIÓWCE DO 
DOWOLNEGO PARKU STANOWEGO NOWEGO JORKU DLA OSÓB 

ZASZCZEPIONYCH W DNIACH 24-31 MAJA  
  

Każda osoba zaszczepiona w dowolnym miejscu w stanie Nowy Jork otrzyma 
wejściówkę do stanowych parków  

  
15 nowych punktów szczepień w parkach stanu Nowy Jork  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że każda osoba, która zostanie 
zaszczepiona pierwszą lub pojedynczą dawką szczepionki Johnson & Johnson w 
dowolnym miejscu w stanie Nowy Jork w okresie od 24 do 31 maja, otrzyma bezpłatną 
dwudniową wejściówkę do dowolnego parku stanowego, ważną do 30 września 2021 
r. Wejściówki można odebrać w którymkolwiek z tych krajów. Dzisiejsze obwieszczenie 
padło w parku stanowym Jones Beach State Park, w którym już funkcjonuje punkt 
masowych szczepień i oferuje ową zachętę dla osób zaszczepionych w kwalifikujący 
sposób. Piętnaście parków stanowych Nowego Jorku dodatkowo prowadzić będzie 
punkty szczepień przeciwko COVID-19 bez wcześniejszych zapisów. W punktach tych 
szczepienia jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson będą udzielane na 
zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.  
  
„Każdy park stanowy na terenie Nowego Jorku jest tak unikalny i piękny, jak region, 
któremu służy, a stworzenie w nich punktów szczepień przeciwko COVIDOWI zwiększy 
dostęp i jeszcze bardziej ułatwi naszym mieszkańcom zaszczepić się”, powiedział 
gubernator Cuomo. „Dwudniowa darmowa wejściówka do parków dla osób 
zaszczepionych jest fantastyczną wakacyjną zachętą i świetnym sposobem na to, by 
więcej osób wyszło na świeże powietrze, by korzystać z tego, co Nowy Jork ma do 
zaoferowania”.  
  
Punkty szczepień bez wcześniejszych zapisów powstaną w następujących miejscach:  

• Belmont Lake State Park: 30 maja  
• Buffalo Harbor State Park: 29-31 maja  
• Denny Farrell Riverbank State Park: 29-31 maja  
• FDR State Park: 29-31 maja  
• Grafton Lakes State Park: 29-31 maja  
• Green Lakes State Park: 29-31 maja  
• Harriman State Park at Lake Welch: 29-31 maja  



 

 

• Heckscher State Park: 5 czerwca  
• Hempstead Lake State Park: 6 czerwca  
• Letchworth State Park: 29-30 maja  
• Robert Moses State Park: 29-30 maja  
• Roberto Clemente State Park: 29-31 maja  
• Sunken Meadow State Park: 29, 31 maja  
• Taughannock Falls State Park: 29-31 maja  
• Westcott Beach State Park: 29-30 maja  

  
Odwiedzający mogą pokazać potwierdzenie uprawniającego szczepienia w dowolnym 
ze 181 parków stanowych Nowego Jorku, aby otrzymać wejściówkę. Będą one także 
dawać ich posiadaczom przywileje w parkowaniu, na plażach i basenach w całej sieci 
parków stanu, czyli na 67 plażach oraz 35 basenach i brodzikach z fontanną.  
  
Tutaj dowiesz się więcej na temat systemu parków stanowych Nowego Jorku.  
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