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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA HONOROWANIE EXCELSIOR PASS PRZEZ 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIRE STATE REALTY TRUST  

  

Wszystkie nieruchomości należące do funduszu Empire State Realty w stanie 
Nowy Jork, w tym główne budynki biurowe, będą akceptować Excelsior Pass jako 

alternatywę dla procedur kontroli podczas wejścia do budynków, ułatwiając 
powrót mieszkańcom stanu Nowy Jork do pracy  

  
Począwszy od 10 czerwca, wieczorne wydarzenia w ramach „Excelsior 

Celebration”, specjalne wydarzenie „wschód słońca” i ekskluzywne zniżkowe 
bilety wstępu do punktu widokowego dla tych, którzy okażą dowód szczepienia 

Excelsior Pass  
  
Do tej pory wydano już ponad 2 miliony zaświadczeń Excelsior Pass od momentu 

uruchomienia w stanie Nowy Jork tej pierwszej w kraju, dobrowolnej karty i 
platformy cyfrowej w marcu. Zaświadczenie jest obecnie dostępne w ponad 10 

językach  
  

Dynamiczne oświetlenie punktu widokowego „Observatory” w Empire State 
Building, aby wspaniałą animacją „Reimagine, Rebuild, Renew” uświetnić 

postępy stanu w walce z pandemią i zaszczepienie 70% uprawnionych obywateli  

  

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś współpracę z funduszem Empire State 
Realty Trust, Inc. (ESRT), który będzie teraz honorował Excelsior Pass we wszystkich 
swoich nieruchomościach w stanie Nowy Jork, wykorzystując innowacyjną, 
sprawdzalną technologię, aby wspierać obywateli w powrocie do pracy i do miłego 
spędzania czasu.  
  
Od 9 czerwca 2021 r. każda osoba wynajmująca biuro w nieruchomości zarządzanej 
przez Empire State Realty Trust lub odwiedzająca Nowy Jork będzie mogła przedstawić 
swoje zaświadczenie Excelsior Pass jako dowód zaszczepienia przeciw COVID-19 i 
pominąć procedury kontroli, m. in. badanie temperatury, podczas wejścia do biurowców. 
Inicjatywa ta obejmie szereg budynków komercyjnych ESRT w stanie Nowy Jork, w tym 
Empire State Building i będzie stanowiła ułatwienie dla około 600 firm. Wszystkie 
nieruchomości zarządzane przez fundusz mają łączną powierzchnię 10,1 mln stóp 
kwadratowych, w tym 11 nieruchomości biurowych w stanie Nowy Jork, z których 
dziewięć znajduje się na Manhattanie, a dwie w hrabstwie Westchester w Nowym 
Jorku.  



 

 

  

„Empire State Building jest jednym z najbardziej kultowych symboli stanu Nowy Jork, a 
zaplanowane specjalne wydarzenia pomogą mieszkańcom bezpiecznie wrócić do zajęć 
i atrakcji, od których byli odcięci, a także będą jeszcze jednym dobrym powodem, aby 
się zaszczepić”, powiedział Gubernator Cuomo. „Przez dziesięciolecia Empire State 
Building reprezentował ducha przedsiębiorczości Nowego Jorku, a my pracujemy nad 
tym, aby nowojorczycy mogli wrócić do biur, okazując podczas wejścia do budynku 
swoje zaświadczenie Excelsior Pass. Umożliwi to większej liczbie osób bezpieczny 
powrót do pracy, dzięki czemu będziemy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania”.  

  
Prezes i Dyrektor generalny Empire State Realty Trust, Anthony E. Malkin, 
powiedział: „Nowy Jork wraca po pandemii COVID-19 silniejszy niż kiedykolwiek 
wcześniej i dziękujemy Gubernatorowi Cuomo za jego przywództwo. Jesteśmy 
zaszczyceni, że możemy współpracować z władzami stanowymi, aby wspierać program 
Excelsior Pass poprzez specjalne imprezy organizowane w punkcie widokowym 
„Observatory” w Empire State Building, jak również we wszystkich naszych 
nieruchomościach biurowych w stanie Nowy Jork, jako kluczowe narzędzie, dzięki 
któremu ludzie wracają do pracy i do miłego spędzania czasu. Nowy Jork żyje i ma się 
dobrze, a Empire State Building jest tu po to, by na nowo powitać naszych najemców 
biur i zaszczepionych gości z całego świata z wykorzystaniem wspaniałych atrakcji i 
wydarzeń, z których ten budynek zawsze słynął”.  
  
W dniu 13 czerwca w punkcie widokowym „Observatory” w Empire State Building 
odbędzie się ekskluzywna impreza „wschód słońca z Excelsior Pass” dostępna dla 
naszych stałych klientów i innych osób, które przedstawią dowód szczepienia przeciw 
COVID-19 – Excelsior Pass. W dniach 10-26 czerwca, w ramach wydarzenia „Excelsior 
Celebration”, administracja Empire State Building umożliwi posiadaczom zaświadczenia 
Excelsior Pass i zaszczepionym sponsorom ekskluzywny dostęp do znanych na całym 
świecie punktów widokowych „Observatory” bez konieczności zakładania maski w 
czwartki od godz. 22:00 do 24:00, a także w piątkowe i sobotnie noce w godzinach od 
23:00 do 1:00. W czasie trwania promocji posiadacze Excelsior Pass będą mieli 
możliwość zakupu połączonych biletów do „Observatory” na 86 i 102 piętrze po 
obniżonej cenie, co będzie dla nowojorczyków kolejnym szczególnym powodem do 
zaszczepienia się. Empire State Building będzie również w nadchodzącym miesiącu 
gospodarzem serii improwizowanych występów poświęconych kampanii 
szczepionkowej w stanie Nowy Jork.  
  
Do tej pory wydano już ponad 2 miliony zaświadczeń Excelsior Pass od momentu 
uruchomienia w stanie Nowy Jork tej pierwszej w kraju, dobrowolnej karty i platformy 
cyfrowej w marcu. Zaświadczenie jest obecnie dostępne w ponad 10 językach. 
Excelsior Pass, który jest obecnie wykorzystywany przez obiekty, uniwersytety, 
stadiony, firmy i restauracje, a także kultowe atrakcje turystyczne i biurowce takie jak 
Empire State Building, to bezpłatny, szybki i bezpieczny sposób przedstawienia 
cyfrowego dowodu szczepień na COVID-19 lub negatywnych wyników testów, który 
pomaga nowojorczykom bezpiecznie powrócić do tego, co kochają i za czym tęsknią. 
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Nowojorczycy zawsze mogą przedstawić alternatywne formy potwierdzenia szczepień 
przeciw COVID-19 i negatywne wyniki testów bezpośrednio w firmach i obiektach.  
  
Empire State Building będzie świętować osiągnięcie w stanie Nowy Jork 70% 
wskaźnika zaszczepień poprzez specjalne iluminacje świetlne przedstawiające stanową 
kampanię „Reimagine, Rebuild, and Renew”. Światła Empire State Building, będące 
charakterystycznym elementem panoramy Nowego Jorku, od dziesięcioleci przyciągają 
uwagę całego świata. Nowojorczycy będą mogli oglądać pokaz świateł z ulicy, okien 
mieszkań, balkonów lub wielu punktów widokowych na świeżym powietrzu, w tym:  
  

• Manhattan: Madison Square Park, Bryant Park, Penn Station (33rd Street między 
7th i 8th Avenue)  

• Brooklyn: Brooklyn Heights Promenade, Marsha P. Johnson State Park 
(Williamsburg), Brooklyn Bridge/Brooklyn Bridge Park, Williamsburg Waterfront i 
Washington Street (DUMBO)  

• Queens: Gantry Plaza State Park (Long Island City Waterfront)  
• Widzowie spoza obszaru Nowego Jorku będą mogli obejrzeć pokaz na żywo w 

streamingu  
•   

Informacje o zaświadczeniu Excelsior Pass: Excelsior Pass – pierwsza w kraju, 
dobrowolna karta i platforma cyfrowa – jest szybkim, bezpłatnym i bezpiecznym 
sposobem przedstawienia cyfrowego dowodu szczepienia przeciw COVID-19 lub 
negatywnego wyniku testu, który ułatwia mieszkańcom stanu Nowy Jork powrót do 
normalności po okresie pandemii. Osoby zainteresowane skorzystaniem z Excelsior 
Pass, które obecnie posiadają potwierdzenie zaświadczenie szczepienia Vaccination 
Pass oraz dwie różne opcje potwierdzeń Test Pass, mogą dowiedzieć się więcej i 
uzyskać kartę tutaj. Zainteresowane firmy i organizacje mogą się zarejestrować i 
dowiedzieć się więcej tutaj oraz pobrać materiały do marketingu cyfrowego tutaj, aby 
pokazać gościom i klientom, że akceptują Excelsior Pass. Nowojorczycy zawsze mogą 
przedstawić alternatywne formy potwierdzenia szczepień na COVID-19 i negatywne 
wyniki testów – takie jak formularze papierowe – bezpośrednio w firmach i obiektach.  
  
O Empire State Realty Trust  
  
Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) jest właścicielem, zarządcą, operatorem 
i administratorem nieruchomości biurowych i handlowych na Manhattanie i w obszarze 
metropolitalnym Nowego Jorku, w tym „Najsłynniejszego budynku świata” – Empire 
State Building. Na dzień 31 marca 2021 r. oferowane nieruchomości biurowe i 
handlowe zarządzane przez fundusz zajmowały łączną powierzchnię 10,1 mln stóp 
kwadratowych, na co składało się 9,4 mln stóp powierzchni biurowo-komercyjnych do 
wynajęcia w 14 biurowcach, z których 9 znajduje się na Manhattanie, 3 w Hrabstwie 
Fairfield, Connecticut, i 2 w Hrabstwie Westchester, Nowy Jork; a także około 700 000 
stóp kwadratowych powierzchni przeznaczonej do wynajmu klientom detalicznym.  
  
Empire State Realty Trust (ESTR) jest liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i 
efektywności energetycznej budynków, a 76 procent nieruchomości w portfelu funduszu 
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spełnia wymagania programu ENERGY STAR i jest w 100 procentach zasilane 
odnawialną energią wiatrową. Fundusz ESRT posiada pierwszy portfel nieruchomości 
komercyjnych w obu Amerykach, który uzyskał oparty na dowodach, zweryfikowany 
przez niezależną jednostkę, certyfikat zgodności z systemem WELL Health-Safety 
Rating w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, a także uzyskał najwyższą możliwą 
ocenę 5 gwiazdek w badaniu GRESB oraz wyróżnienie Green Star za zrównoważony 
rozwój nieruchomości, a także uzyskał miano FitwelMistrza w zakresie zdrowia i 
efektywności budynków. Aby dowiedzieć się więcej o Empire State Realty Trust, 
odwiedź esrtreit.com i śledź ESRT na platformach 
Facebook, Instagram, Twitter oraz LinkedIn.  

  
O Empire State Building  
  
Empire State Building, „Najsłynniejszy budynek świata”, którego właścicielem jest 
fundusz Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), wznosi się na wysokość 1454 
stóp nad środkowym Manhattanem (mierząc od fundamentów do anteny). Wyceniona 
na 165 milionów dolarów przebudowa punktu widokowego „Observatory” w Empire 
State Building zapewnia zupełnie nowe doświadczenie z dedykowanym wejściem dla 
gości, interaktywnym muzeum z dziewięcioma galeriami i przeprojektowanym punktem 
widokowym na 102 piętrze z oknami na całej wysokości od podłogi do sufitu. Podróż do 
słynnego na całym świecie, położonego na 86 piętrze, jedynego otwartego punktu z 
widokiem 360 stopni na Nowy Jork i nie tylko, ukierunkowuje odwiedzających na 
specyficzne doświadczenie odkrywania Nowego Jorku i obejmuje wszystko, od 
fascynującej historii kultowego budynku do jego obecnego miejsca w popkulturze. 
Dowiedz się więcej na stronie www.esbnyc.com. W roku 2021 obchodzona jest 90. 
rocznica powstania budynku, który został oficjalnie otwarty 1 maja 1931 r. Okrzyknięty 
przez Amerykański Instytut Architektów „Ulubionym budynkiem Ameryki”, a także 
najpopularniejszy cel podróży według Uber oraz największa atrakcja Nowego Jorku 
według Lonely Planet, Empire State Building co roku odwiedza ponad 4 miliony gości z 
całego świata.  
  
Od 2011 roku budynek jest w pełni zasilany odnawialną energią wiatrową, a na wielu 
piętrach mieszczą się biura takich firm jak LinkedIn, Shutterstock i Global Brands 
Group, a także punkty detaliczne i gastronomiczne, takie jak STATE Grill and Bar, 
Tacombi i Starbucks. Aby uzyskać więcej informacji i zakupić bilety wstępu do punktu 
widokowego „Observatory” odwiedź esbnyc.com lub śledź stronę budynku na platformie 
Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube lub TikTok.  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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