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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA INICJATYWĘ SZCZEPIONKOWĄ „ZASZCZEP 
SIĘ I REALIZUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”, DAJĄC OSOBOM W WIEKU 12–17 LAT, 

KTÓRE PODDADZĄ SIĘ SZCZEPIENIU, SZANSĘ NA WYGRANIE PEŁNEGO 
STYPENDIUM NA UNIWERSYTET SUNY LUB CUNY  

  
Począwszy od 27 maja osoby w wieku 12–17 lat, które poddadzą się szczepieniu, 

mogą wziąć udział w losowaniu pełnego stypendium na uniwersytet SUNY lub 
CUNY  

  
10 zwycięzców tygodniowo przez pięć tygodni; pełne stypendium obejmujące 

czesne, zakwaterowanie i wyżywienie  
  

Zapisz się tutaj, aby otrzymywać informacje o rozpoczęciu losowania  
  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił inicjatywę „Zaszczep się i 
realizuj swoją przyszłość” (Get a Shot to Make Your Future) skierowaną do osób w 
wieku 12–17 lat, zachęcającą je do zaszczepienia się na COVID-19. Od 27 maja 
młodzież może wziąć udział w losowaniu i ma szansę otrzymać pełne stypendium na 
uniwersytet SUNY lub CUNY. Zwycięzcy otrzymają pełne stypendium do publicznej 
szkoły wyższej lub na uniwersytet, obejmujące czesne, zakwaterowanie i wyżywienie. 
Stan Nowy Jork przeprowadzi losowanie i wybierze 10 zwycięzców tygodniowo przez 
okres pięciu tygodni, co daje łącznie 50 zwycięzców. Koszt programu zachęcającego do 
szczepień będzie pokryty z federalnych funduszy zapomogowych w związku z COVID-
19.  
  

„Wskaźniki szczepień na terenie całego stanu zaczynają spowalniać, dlatego nasze 
największe potrzeby kierujemy do młodych nowojorczyków, którzy stanowią wysoki 
odsetek pozytywnych przypadków i mają najniższy procent zaszczepienia w całym 
stanie”, powiedział gubernator Cuomo. „Aby lepiej dotrzeć do tej populacji i pokonać 
COVID raz na zawsze, musimy stać się bardziej kreatywni w naszych wysiłkach. 
Oferujemy wszystkim osobom w wieku 12–17 lat możliwość, która potencjalnie może 
zmienić ich życie – pełne stypendium, zakwaterowanie i wyżywienie w dowolnej 
publicznej szkole wyższej lub uniwersytecie w Nowym Jorku – w zamian za 
zaszczepienie się. A im szybciej się zaszczepią, tym większe mają szanse na wygraną 
– szczepienie jest darmowe, nie trzeba się umawiać na wizytę, a dodatkowo jest szansa 
na wygraną pełnego stypendium. Jeśli jeszcze się nie zaszczepili, powinni to zrobić jak 
najszybciej”.  

  

https://forms.ny.gov/s3/Get-Notified-When-Lottery-Registration-Begins


 

 

Zwycięzcy otrzymają stypendium na czteroletni program kształcenia 
przeddyplomowego lub pięcioletnie studia licencjackie, które będzie obejmować 
następujące elementy:  
  

• Czesne: Kwota równa wysokości czesnego na uczelni State University of New 
York lub City University of New York.  

• Inne koszty: Zasiłek na zakwaterowanie, wyżywienie i książki, przybory i 
transport w wysokości średnich kosztów w uczelniach wyższych SUNY.  

• Zakwaterowanie: Studenci mieszkający w kampusie otrzymają większy zasiłek 
na zakwaterowanie i wyżywienie niż studenci dojeżdżający. Jeśli 
zakwaterowanie w kampusie nie będzie możliwe, studenci otrzymają zasiłek w 
tej samej wysokości co studenci mieszkający w kampusie.  

  
Status zaszczepienia zwycięzców będzie weryfikowany przez Departament Zdrowia 
(Department of Health) stanu Nowy Jork i New York State Higher Education Services 
Corporation.  
 
Kanclerz SUNY Jim Malatras powiedział: „COVID-19 wielokrotnie stawał się 
wyzwaniem dla naszych studentów. Przez ostatni rok robili wszystko, o co ich 
poprosiliśmy, aby nasze kampusy pozostały otwarte i bezpieczne. Dzięki szczepieniom, 
które są kluczem dla bardziej normalnych doświadczeń akademickich i kampusowych, 
zachęta w postaci stypendium pomoże zapewnić, że nasi studenci bezpiecznie i w pełni 
skosztują uczelnianego życia podczas jesiennego semestru”.  
 
Kanclerz CUNY Félix V. Matos Rodríguez powiedział: „To niezwykle istotne, abyśmy 
zrobili wszystko, co możemy, by zachęcić jak najwięcej nowojorczyków do 
zaszczepienia się i wreszcie pokonali ten okropny kryzys zdrowia publicznego. 
Dziękujemy gubernatorowi Cuomo i czekamy na zdrowy i bezpieczny semestr jesienny 
w 2021 r., a pomogą w tym zaszczepieni studenci”.  
 
Przewodniczący New York State Higher Education Services Corporation dr 
Guillermo Linares powiedział: „HESC jest dumne z bycia częścią inicjatywy 
szczepionkowej gubernatora, zachęcającej młodzież stanu Nowy Jork do szczepienia 
się i pomocy w obniżeniu liczby pozytywnych przypadków COVID w stanie Nowy Jork. 
Choć dostrzegamy znaczący wzrost liczby w pełni zaszczepionych nowojorczyków, 
niezwykle istotne jest, abyśmy dalej szczepili jak najwięcej osób tak szybko, jak to 
możliwe, aby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby. Dzięki szansie na otrzymanie 
pełnego stypendium na CUNY lub SUNY, dwu- lub czteroletnią szkołę wyższą, nie ma 
lepszego momentu niż ten, aby zapewnić, że nasza młodzież zaszczepi się, chroniąc 
siebie i wszystkich nowojorczyków”.  
 
W dniu 12 maja gubernator Cuomo zatwierdził rekomendację Grupy Zadaniowej ds. 
Doradztwa Klinicznego Stanu Nowy Jork, aby niezwłocznie wdrożyć zgodę na 
rozszerzenie szczepień preparatem Pfizer przeciw COVID-19 na osoby w wieku 12–15 
lat. Wszystkie osoby w wieku 12–17 lat, które poddały się szczepieniu, kwalifikują się do 
wzięcia udziału w losowaniu bez względu na to, kiedy otrzymały szczepienie.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-accepts-nys-clinical-advisory-task-force-recommendation-immediately-implement
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-accepts-nys-clinical-advisory-task-force-recommendation-immediately-implement
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