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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA NOWY TYMCZASOWY PUNKT SZCZEPIEŃ I 
ZACHĘTĘ W POSTACI BILETU NA BELMONT STAKES W 2022 R.  

  
Punkt szczepień będzie działał w godz. 12–18 w dniu 4 czerwca i w godz. 9–17 w 

dniu 5 czerwca; osoby, które się zaszczepią otrzymają wejściówkę na wyścigi 
Belmont Stakes w 2022 r.  

  
W punkcie szczepień partnerem stanu Nowy Jork będzie Northwell Health i 

NYRA  
  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił nowy mobilny tymczasowy 
punkt szczepień w Belmont Park, co zbiega się z festiwalem wyścigów konnych 2021 
Belmont Stakes Racing Festival, którego kulminacją jest 153. gonitwa Belmont Stakes 
w sobotę, 5 czerwca. Fani wyścigów, którzy zaczepią się na miejscu, otrzymają 
darmową wejściówkę na wyścigi Belmont Stakes w 2022 r. Partnerem stanu Nowy 
Jork w punkcie szczepień będzie Northwell Health i New York Racing Association, Inc. 
Podczas szczepienia wykorzystana zostanie szczepionka Johnson & Johnson. Punkt 
będzie działał obok Clubhouse Entrance w Belmont Park w piątek, 4 czerwca, w godz. 
12–18 i w sobotę, 5 czerwca, w godz. 9–17.  
  
„Wykorzystujemy każde możliwe narzędzie dostępne w naszym arsenale, aby pokonać 
COVID-19 na dobre, ożywić naszą gospodarkę i rozpocząć nową normalność, a 
zaszczepienie możliwie jak największej liczby nowojorczyków jest kluczowym 
aspektem strategii dla przyszłości naszego stanu”, powiedział gubernator 
Cuomo. „Ten tymczasowy punkt szczepień, otwarty podczas jednego z najbardziej 
ekscytujących corocznych zdarzeń Nowego Jorku, przekona kolejnych mieszkańców i 
rodziny do zaszczepienia się dzięki wspaniałej zachęcie – darmowej wejściówce na 
kolejne wyścigi Belmont Stakes. Zachęcam wszystkich zainteresowanych 
nowojorczyków, aby skorzystali z tej możliwości i zrobili to, co do nich należy, chroniąc 
siebie, swoje rodziny i nasz stan”.  
  
Tego lata wszyscy kibice, którzy okażą dowód szczepienia w formie Excelsior Pass – 
darmowego, szybkiego i łatwego do weryfikacji sposobu przedstawienia cyfrowego 
dowodu szczepienia przeciw COVID-19 – w dniu otwarcia, w czwartek 15 lipca, 
otrzymają darmowy wstęp na trybunę główną. W celu uzyskania darmowego wstępu 
kibice mogą również przedstawić dowód szczepienia w alternatywnej formie, w tym w 
formie papierowej, np. w postaci karty szczepienia CDC COVID-19.  
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Prezes i dyrektor generalny NYRA Dave O'Rourke powiedział: „NYRA dziękuje 
gubernatorowi Cuomo i Northwell Health za pomoc w zamknięciu rozdziału pandemii 
COVID-19. Niecierpliwie czekamy na ekscytujący weekend wyścigów światowej klasy 
koni rasowych w Belmont Park i zachęcamy przybyłych fanów do zaszczepienia się, 
pobrania Excelsior Pass i korzystania z energii i ekscytacji, jaką zapewnia Belmont 
Stakes”.  
  
Belmont Stakes jest nowojorską tradycją zainaugurowaną w 1867 r. na torach 
wyścigowych Jerome Park Racetrack i przeniesioną w 1905 r. na znajome tereny 
Belmont Park. Ostatni klejnot wchodzący w skład Potrójnej Korony był miejscem 
największych wyścigów koni rasowych w historii w ciągu ponad 152 edycji 
amerykańskiej klasyki. Rok 2021 będzie powrotem Belmont Stakes do swojego stałego 
miejsca w kalendarzu wyścigów po Kentucky Derby i Preakness Stakes.  
  
Stan Nowy Jork kontynuuje oferowanie zachęt do przyjęcia szczepionki na COVID-19 i 
otwiera kolejne tymczasowe punkty sczepień w lokalizacjach dogodnych dla 
nowojorczyków. W dniu 26 maja gubernator 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.  
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