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GUBERNATOR CUOMO INFORMUJE NOWOJORCZYKÓW O STANOWYM 
PROGRAMIE SZCZEPIEŃ  

  
Dostępność tymczasowych punktów szczepień na Grand Central Terminal i Penn 

Station przedłużono o kolejny tydzień  
  

87 791 dawek podanych w ciągu ostatnich 24 godzin  
  

690 854 milion dawek podanych w ciągu ostatnich siedmiu dni  
  

Codziennie aktualizowana strona monitorowania danych na temat stanowego 
programu szczepień jest dostępna tutaj  

  
Governor Andrew M. Cuomo updated New Yorkers on the state's vaccination 
program. W ciągu ostatnich 24 godzin podano 87 791 dawek w rozległej sieci 
dystrybucji w całym stanie, a w ciągu ostatnich siedmiu dni podano 690 854 dawek w 
całym stanie.  
  
Gubernator Cuomo ogłosił również, że działalność punktów szczepień i programu 
zachęt MetroCard na Grand Central Terminal i Penn Station zostaną przedłużone o 
kolejny tydzień.  
  
„Nowojorczycy robią postępy w pokonywaniu COVID-19 każdego dnia i koncentracja na 
zwiększeniu liczby szczepień jest niezwykle ważna”, powiedział gubernator 
Cuomo. „Liczba osób zgłaszających się po szczepionki spada, więc wprowadzamy 
nowe zachęty i kreatywne nagrody, aby obalić wymówki lub obawy, jakie ludzie mają w 
związku ze szczepieniami. Możemy pokonać ten straszny wirus i na nowo wyobrazić 
sobie stan Nowy Jork w przyszłości, ale musimy sprawić, by każdy, kto jeszcze nie 
został zaszczepiony, umówił się na wizytę lub odwiedził punkt szczepień w celu 
zaszczepienia się”.  
  
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 stanowym punkcie masowych szczepień, mogą to zrobić za 
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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.             
  
PODZIAŁ WEDŁUG STANU  
Całkowita liczba podanych dawek - 18 715 969  
Całkowita liczba dawek podanych w ciągu ostatnich 24 godzin - 87 791  
Całkowita liczba dawek podanych w ciągu ostatnich 7 dni - 690 854  
Odsetek nowojorczyków w wieku 18 lat i powyżej, którzy otrzymali co najmniej jedną 
dawkę szczepionki - 64,4%  
Odsetek nowojorczyków w wieku 18 lat i starszych, którzy ukończyli serię szczepień - 
55,8%  
Odsetek wszystkich nowojorczyków, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę 
szczepionki - 52,8%  
Odsetek wszystkich nowojorczyków, którzy ukończyli serię szczepień - 44,8%  
  

  
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  

623,570  2,602  537,550  2,964  

Central 
New York  

497,644  2,398  435,660  1,602  

Finger 
Lakes  

632,252  3,632  551,079  3,511  

Long Island  1,371,128  7,576  1,140,066  9,830  

Mid-
Hudson  

1,121,258  5,731  938,483  5,240  

Mohawk 
Valley  

244,334  1,214  215,622  966  

New York 
City  

4,820,407  18,854  4,055,545  15,745  

North 
Country  

224,309  1,375  200,832  667  

Southern 
Tier  

323,488  1,631  284,288  1,938  

Western 
New York  

676,951  3,671  576,281  4,101  

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


 

 

W całym 
stanie  

10,535,341  48,684  8,935,406  46,564  

  

  
                          
  

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 - 21.02  

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 - 02.05  

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. Wydział Zdrowia Stanu Nowy Jork wymaga od placówek 
wykonujących szczepienia, aby w ciągu 24 godzin przekazywały wszystkie dane 
dotyczące podania szczepionki COVID-19; dane dotyczące podania szczepionki na 
stronie monitorowania danych są uaktualniane codziennie, aby odzwierciedlały 
najbardziej aktualne dane dotyczące szczepień w tym 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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