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GUBERNATOR CUOMO INFORMUJE NOWOJORCZYKÓW O STANOWYM 
PROGRAMIE SZCZEPIEŃ  

  
99 554 dawek podanych w ciągu ostatnich 24 godzin  

  
Prawie 776 101 milion dawek podanych w ciągu ostatnich siedmiu dni  

  
Codziennie aktualizowana strona monitorowania danych na temat stanowego 

programu szczepień jest dostępna tutaj  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo poinformował dziś nowojorczyków o stanowym 
programie szczepień. W ciągu ostatnich 24 godzin w rozległej sieci dystrybucji 
szczepionek w całym stanie podano 99 554 dawek oraz prawie 776 101 dawek w ciągu 
ostatnich siedmiu dni.  
  
„Nowojorczycy pokazali niesamowitą wytrwałość i dyscyplinę podczas tej pandemii, 
dlatego chcemy, aby zrobili kolejny krok i zaszczepili się, aby pokonać ten wirus raz na 
zawsze. Od tego zależy nasza zdolność do odbudowy Nowego Jorku, ożywienia 
gospodarki i powrotu ludzi do pracy”, powiedział gubernator Cuomo. „Podejmujemy 
działania w celu zwiększenia liczby szczepień w całym stanie, oferując liczne formy 
zachęty, jednocześnie nadal otwierając punkty szczepień, aby zapewnić dostęp dla 
wszystkich. Szczepionka to „broń”, która wygra tę wojnę i wzywam wszystkich do 
zaszczepienia się nie tylko dla siebie, ale także dla współmieszkańców Nowego Jorku. 
To jedyny sposób, abyśmy mogli w końcu pokonać tę pandemię.”  
  
Wszystkie punkty masowych szczepień w stanie Nowy Jork są obecnie otwarte dla 
uprawnionych nowojorczyków, którzy mogą zaszczepić się bez rejestracji według 
kolejności zgłaszających się osób. Wizyty bez rejestracji są zarezerwowane tylko dla 
pierwszych dawek, po podaniu których termin drugiej dawki zostanie zaplanowany 
automatycznie. Ponadto zachęcamy wszystkich dostawców szczepionek do 
umożliwienia wizyt bez rejestracji dla uprawnionych nowojorczyków. Osoby, które wolą 
umówić się na wizytę w państwowym punkcie masowych szczepień, mogą to zrobić za 
pomocą aplikacji Am I Eligible lub dzwoniąc pod numer 1-833-NYS-4-VAX. Można 
również skontaktować się z lokalnym wydziałem zdrowia, apteką, lekarzem lub 
szpitalem, aby umówić się na wizytę w miejscu, w którym dostępne są szczepionki, lub 
odwiedzić stronę vaccines.gov, aby znaleźć informacje o terminach szczepień w pobliżu 
miejsca zamieszkania.             
  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/


 

 

PODZIAŁ WEDŁUG STANU  
Całkowita liczba podanych dawek - 18 628 178  
Całkowita liczba dawek podanych w ciągu ostatnich 24 godzin - 99 554  
Całkowita liczba dawek podanych w ciągu ostatnich 7 dni - 776 101  
Odsetek nowojorczyków w wieku 18 lat i powyżej, którzy otrzymali co najmniej jedną 
dawkę szczepionki - 64,2%  
Odsetek nowojorczyków w wieku 18 lat i starszych, którzy ukończyli serię szczepień - 
55,5%  
Odsetek wszystkich nowojorczyków, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę 
szczepionki - 52,5%  
Odsetek wszystkich nowojorczyków, którzy ukończyli serię szczepień - 44,6%  
  

  
Osoby zaszczepione 
co najmniej jedną 
dawką  

  
Osoby 
zaszczepione 
pełną dawką  

  

Region  
Łączna  
Suma  

Wzrost w 
ciągu 
ostatnich  
24 godzin  

Łączna  
Suma  

Wzrost w 
ciągu 
ostatnich  
24 godzin  

Capital 
Region  

620,968  2,852  534,586  2,976  

Central 
New York  

495,246  2,524  434,058  1,457  

Finger 
Lakes  

628,620  2,475  547,568  2,273  

Long Island  1,363,552  7,092  1,130,236  7,335  

Mid-
Hudson  

1,115,527  5,413  933,243  5,760  

Mohawk 
Valley  

243,120  884  214,656  677  

New York 
City  

4,801,553  25,911  4,039,800  27,237  

North 
Country  

222,934  1,259  200,165  663  

Southern 
Tier  

321,857  1,052  282,350  1,405  

Western 
New York  

673,280  3,424  572,180  2,932  

W całym 
stanie  

10,486,657  52,886  8,888,842  52,715  

  

  
                          
  

ILOŚĆ  ŁĄCZNIE  



 

 

Tydzień 1  
Dawki dostarczone w dniach 14.12 - 20.12  

163,650  163,650  

Tydzień 2  
Dawki dostarczone w dniach 21.12 - 27.12  

452,125  615,775  

Tydzień 3  
Dawki dostarczone w dniach 28.12 - 03.01  

227,395  843,170  

Tydzień 4  
Dawki dostarczone w dniach 04.01 - 10.01  

404,175  1,247,345  

Tydzień 5  
Dawki dostarczone w dniach 11.01 - 17.01  

341,240  1,588,585  

Tydzień 6  
Dawki dostarczone w dniach 18.01 - 24.01  

712,795  2,301,380  

Tydzień 7  
Dawki dostarczone w dniach 25.01 - 31.01  

499,675  2,801,055  

Tydzień 8  
Dawki dostarczone w dniach 01.02 - 07.02  

542,570  3,343,625  

Tydzień 9  
Dawki dostarczone w dniach 08.02 - 14.02  

564,500  3,908,125  

Tydzień 10  
Dawki dostarczone w dniach 15.02 - 02.21  

622,515  4,530,640  

Tydzień 11  
Dawki dostarczone w dniach 22.02 - 28.02  

699,310  5,229,950  

Tydzień 12  
Dawki dostarczone w dniach 01.03 - 07.03  

1,311,160  6,541,110  

Tydzień 13  
Dawki dostarczone w dniach 08.03 - 14.03  

1,145,295  7,686,405  

Tydzień 14  
Dawki dostarczone w dniach 15.03 - 21.03  

1,284,565  8,970,970  

Tydzień 15  
Dawki dostarczone w dniach 22.03 - 28.03  

1,565,080  10,536,050  

Tydzień 16  
Dawki dostarczone w dniach 29.03 - 04.04  

1,389,705  11,925,755  

Tydzień 17  
Dawki dostarczone w dniach 05.04 - 12.04  

1,727,225  13,652,980  

Tydzień 18  
Dawki dostarczone w dniach 12.04 - 18.04  

1,538,650  15,191,630  

Tydzień 19  
Dawki dostarczone w dniach 12.04 - 18.04  

1,245,960  16,437,590  

Tydzień 20  
Dawki dostarczone w dniach 19.04 - 05.02  

1,419,795  17,857,385  

Tydzień 21  
Dawki dostarczone w dniach 03.05 - 09.05  

1,008,050  18,865,435  



 

 

Tydzień 22  
Dawki dostarczone w dniach 10.05 - 16.05  

926,450  19,791,885  

Tydzień 23  
Dawki dostarczone w dniach 17.05 - 23.05  

753,680  20,545,565  

  
COVID-19 Vaccine Tracker Dashboard to strona dostępu, która zapewnia 
nowojorczykom dostęp do aktualnych informacji na temat dystrybucji szczepionek 
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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