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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PRZEDŁUŻENIE PROGRAMU „VAX AND 
SCRATCH” O KOLEJNY TYDZIEŃ W 10 PUNKTACH SZCZEPIEŃ  

  
Osoby zaszczepione w jednym z punktów szczepień otrzymają bezpłatną 

zdrapkę na loterię NYS o wartości 20 USD  
  

W punktach od 7 czerwca do 11 czerwca można zrealizować wizyty bezpośrednie 
i zaplanowane  

  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił, 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 mln USD – zostanie przedłużony o 
kolejny tydzień w dziesięciu nowych punktach masowych szczepień. Punkty szczepień 
uczestniczące w loterii będą otwarte od poniedziałku 7 czerwca do piątku 11 czerwca. 
Program nie ma wpływu na fundusze przeznaczone na edukację.  
  
„Solidny program szczepień jest niezwykle ważnym elementem wysiłków stanu Nowy 
Jork mających na celu odbudowanie gospodarki. Wdrażamy nowe, kreatywne 
strategie, aby przekonać mieszkańców i rodziny do zaszczepienia się przeciw COVID-
19”, powiedział gubernator Cuomo. „Możliwość wygrania nagrody głównej w wys. 
5 mln USD w zamian za zaszczepienie się to najnowszy pomysł w naszej kampanii 
zachęcającej nowojorczyków do przyjęcia szczepionki. Przedłużamy akcję, aby dać 
szansę wygrania jeszcze większej liczbie osób”.  
  
Wypłaty wygranych na loterii są dostępne poniżej:  
  

Główna 
wygrana  

$5,000,000  

2. 
wygrana  

$50,000  

3. 
wygrana  

$20,000  

4. 
wygrana  

$5,000  

5. 
wygrana  

$2,000  



 

 

6. 
wygrana  

$500  

7. 
wygrana  

$400  

8. 
wygrana  

$200  

9. 
wygrana  

$100  

10. 
wygrana  

$50  

11. 
wygrana  

$40  

12. 
wygrana  

$30  

13. 
wygrana  

$20  

  
Zdrapka, która jest sprzedawana przez sklepy handlu detalicznego w całym stanie za 
20 USD, zostanie dostarczona bezpłatnie osobom powyżej 18 roku życia, które 
przyjmą pierwszą dawkę szczepionki Pfizer lub pojedynczą dawkę szczepionki 
Johnson & Johnson w jednym z punktów. Punkty są otwarte zarówno dla tych, którzy 
mają umówiony termin, jak i dla tych, którzy przyjdą bezpośrednio.  
  
Punkty uczestniczące w programie w przyszłym tygodniu to:  
  
CAPITAL REGION  
Queensbury Aviation Mall - Sears  
578 Aviation Road  
Queensbury, NY  
  
FINGER LAKES  
Rochester Dome Arena  
2695 East Henrietta Rd  
Henrietta, NY  
  
LONG ISLAND  
Jones Beach - Field 3  
1 Ocean Pkwy  
Wantagh, NY  
  
Suffolk CCC - Brentwood  
1001 Crooked Hill Rd  
Brentwood, NY  
  
MID-HUDSON  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

SUNY Orange  
9 East Conkling Ave  
Middletown, NY  
  
Ulster Fairgrounds  
249 Libertyville Rd  
New Paltz, NY  
  
MOHAWK VALLEY  
SUNY Oneonta  
108 Ravine Parkway  
Oneonta, NY  
  
NEW YORK CITY  
Bay Eden Senior Center  
1220 East 229th St  
Bronx, NY  
  
NORTH COUNTRY  
SUNY Potsdam  
44 Pierrepont Ave  
Potsdam, NY  
  
WESTERN NEW YORK  
University at Buffalo South Campus  
3435 Main St  
Buffalo, NY  
  
27 kwietnia gubernator Cuomo ogłosił, że od 29 kwietnia wszystkie stanowe miejsca 
masowych szczepień są otwarte dla wizyt bezpośrednich, co jest kontynuacją wysiłków 
mających na celu ułatwienie nowojorczykom szczepień. Ponadto zachęca się 
wszystkich świadczeniodawców szczepionek do umożliwiania wizyt bezpośrednich i 
eliminowania wszelkich barier dla szczepień dla kwalifikujących się do nich 
nowojorczyków.  
  
COVID-19 Vaccine Tracker Dashboard to strona, 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 są codziennie 
aktualizowane na stronie monitorowania, tak aby odzwierciedlały one najbardziej 
aktualne wskaźniki dotyczące szczepień w całym stanie.  

 
 

###  

  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank


 

 

 
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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