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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA, ŻE MASOWY PUNKT SZCZEPIEŃ NA 
TERENIE ULSTER COUNTY FAIRGROUNDS ZOSTANIE PRZENIESIONY NA 

TEREN KAMPUSU SUNY ULSTER  
  

Punkt na terenie Ulster County Fairgrounds ma nadal oferować jednodawkową 
szczepionkę oraz drugą dawkę szczepionki od 9 czerwca do 29 czerwca  

  
Punkt szczepień w SUNY Ulster ma przyjmować wizyty bezpośrednie i 

zaplanowane od 9 czerwca  
  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił, że masowy punkt szczepień 
na terenie Ulster County Fairgrounds zacznie przenosić swoją działalność do 
ruchomego punktu szczepień na parkingu kampusu Ulster SUNY od środy 9 czerwca. 
Nowe wizyty w celu przyjęcia pierwszej dawki będą dostępne w nowej lokalizacji SUNY 
Ulster od jutra, a wszystkie aktualne wizyty na drugą dawkę będą realizowane w 
pierwotnym punkcie na terenie Fairgrounds.  
  
„Nadal wzywamy nowojorczyków, którzy jeszcze się nie zaszczepili, do zarezerwowania 
wizyty lub odwiedzenia punktu szczepień. Łatwy dostęp ma kluczowe znaczenie dla 
zaszczepienia kolejnych osób”, powiedział gubernator Cuomo. „Otwieramy nowy 
punkt w SUNY Ulster, a równocześnie nadal oferujemy szczepionki jednodawkowe i 
drugą dawkę szczepionki w obecnym punkcie Ulster County Fairgrounds. Stan Nowy 
Jork pracuje nad tym, aby to przejście było możliwie najmniej kłopotliwe dla 
społeczeństwa”.  
  
Aktualne wizyty w celu przyjęcia pierwszej dawki są zaplanowane w punkcie na terenie 
Fairgrounds do 8 czerwca. Od 9 czerwca do 29 czerwca nie będę tam rezerwowane 
żadne szczepienia pierwszą dawką, ale w punkcie będzie można nadal przyjąć 
szczepionkę Johnson & Johnson w ramach wizyty bezpośredniej oraz przyjąć drugą 
dawkę szczepionki. Wizyty w celu przyjęcia pierwszej dawki szczepionki będą dostępne 
w punkcie SUNY Ulster od 9 czerwca. Wizyty bezpośrednie będą akceptowane w obu 
lokalizacjach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszystkich masowych punktów 
szczepień na terenie stanu. Po 29 czerwca punkt na terenie Fairgrounds zostanie 
zamknięty.  
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