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GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PRZEDŁUŻENIE PROGRAMU „VAX AND
SCRATCH” O KOLEJNY TYDZIEŃ W NOWYCH PUNKTACH SZCZEPIEŃ
Osoby zaszczepione w jednym z dziesięciu stanowych punktów masowych
szczepień otrzymają bezpłatną zdrapkę na loterię NYS o wartości 20 USD
Punkty szczepień są otwarte dla tych, którzy mają umówiony termin oraz dla
wizyt bezpośrednich, od 31 maja do 4 czerwca; wszystkie są otwarte w godzinach
od 8:00 do 19:00
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że program „Vax and Scratch”, w ramach
którego osoby powyżej 18 roku życia otrzymują darmowe zdrapki na loterię NYS z
główną nagrodą w wysokości 5 milionów USD – zostanie przedłużony o kolejny tydzień
w dziesięciu nowych punktach masowych szczepień. Punkty szczepień uczestniczące
w loterii będą otwarte od poniedziałku, 31 maja do 4 czerwca. Wszystkie placówki będą
otwarte w godzinach od 8:00 do 19:00. Program ten nie ma wpływu na fundusze
przeznaczone na edukację.
„Po zaobserwowaniu dużego zainteresowania naszym programem „Vax and Scratch”,
cieszymy się, że możemy go przedłużyć i tym samym zachęcić więcej nowojorczyków
do zaszczepienia się przeciw COVID-19”, powiedział gubernator Cuomo.
„Szczepionka jest bezpłatna, dostępna i skuteczna. Zachęcamy nowojorczyków do
skorzystania z tej możliwości i jednoczesnego podejmowania wszelkich możliwych
działań w celu ochrony naszych społeczności przed rozprzestrzenianiem się wirusa
COVID.”
Wypłaty wygranych na loterii są dostępne poniżej:
Jackpot

5 000 000 dolarów

2. wygrana

50 000 USD

3. wygrana

20 000 USD

4. wygrana

5000 dolarów

5. wygrana

2000 USD

6. wygrana

500 USD

7. wygrana

400 USD

8. wygrana

200 USD

9. wygrana

100 USD

10. wygrana

50 USD

11. wygrana

40 USD

12. wygrana

30 USD

13. wygrana

20 USD

Zdrapka, która jest dostępna w sprzedaży detalicznej w całym stanie w cenie 20 USD,
będzie wydawana za darmo osobom powyżej 18 roku życia, które przyjmą pierwszą
dawkę szczepionki Pfizer lub pojedynczą dawkę szczepionki Johnson & Johnson w
jednym z punktów szczepień. Punkty są otwarte dla tych, którzy mają umówiony termin
oraz dla wizyt bezpośrednich.
Punkty uczestniczące w programie w przyszłym tygodniu to:
Aqueduct Racetrack
Racing Hall
110-00 Rockaway Blvd
South Ozone Park, NY 11420
Crossgates Mall
Former Lord & Taylor - Lower Level
1 Crossgates Mall Rd.
Albany, NY 12203
Javits Center

429 11th Avenue
New York, NY 10018
Niagara Falls Conference and Events Center
101 Old Falls St.
Niagara Falls, NY 14303
Plattsburgh International Airport
Connecticut Building
213 Connecticut Road
Plattsburgh, NY 12903
Rockland Community College Fieldhouse
145 College Road
Suffern, NY
State Fair Expo Center
NYS Fairgrounds
581 State Fair Blvd
Syracuse, NY 13209
SUNY Binghamton
10 Gannett Drive
Johnson City, NY 13790
SUNY Old Westbury
Clark Center, Gate C
Store Hill Road and Cherry Road
Old Westbury, NY 11568
Westchester County Center
198 Central Avenue
White Plains, NY 10606
27 kwietnia gubernator Cuomo ogłosił, że od 29 kwietnia wszystkie stanowe punkty
masowych szczepień są otwarte dla wizyt bezpośrednich, co stanowi kontynuację
działań mających na celu ułatwienie nowojorczykom zaszczepienia się. Ponadto
zachęcamy wszystkich dostawców szczepionek do umożliwienia wizyt bezpośrednich i
eliminowania innych barier dotyczących szczepień dla uprawnionych nowojorczyków.
COVID-19 Vaccine Tracker Dashboard to strona dostępu, która zapewnia
nowojorczykom dostęp do aktualnych informacji na temat dystrybucji szczepionek
przeciw 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
najbardziej aktualne wskaźniki dotyczące szczepień w całym stanie
Nowojorczycy, którzy podejrzewają 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.
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