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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA UTWORZENIE DWÓCH NOWYCH PUNKTÓW 
SZCZEPIEŃ W NOWYM JORKU  

  
Obserwatorium Empire State Building będzie punktem szczepień od piątku, 11 

czerwca do niedzieli, 13 czerwca - pierwsze 100 osób, które się zaszczepią, 
otrzyma darmowy bilet do Obserwatorium Empire State  

  
College of Staten Island będzie punktem szczepień od piątku, 11 czerwca do 

czwartku, 17 czerwca – będzie on uczestniczyć w programie „Zaczepi się i weź 
udział w loterii” (ang. Vax & Scratch), w którym można wygrać losy na loterię z 

główną wygraną o wartości do 5 mln USD  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że 11 czerwca w Nowym Jorku zostaną 
uruchomione dwa nowe punkty szczepień. Punkt obserwacyjny w Empire State 
Building, utworzony we współpracy z SOMOS Community Care, będzie działał od 
piątku, 11 czerwca do niedzieli, 13 czerwca, a pierwsze 100 osób, które zaszczepią się 
w tym punkcie, otrzyma darmowy bilet do Empire State Observatory. Dodatkowo, punkt 
w College of Staten Island, utworzony we współpracy z Northwell Health, będzie działać 
od piątku 11 czerwca do czwartku, 17 czerwca i będzie uczestniczyć w stanowym 
programie 'Vax & Scratch'. W zależności od zapotrzebowania, lokalizacje tych punktów 
te mogą zostać przedłużone  
  
„Nasze kreatywne lokalizacje punktów szczepień i programy motywacyjne przyczyniły 
się do sukcesu w zachęceniu większej liczby nowojorczyków do przyjścia i poddania się 
szczepieniom. Konturujemy te kreatywne działania tworząc dwa nowe punkty w Nowym 
Jorku" – powiedział gubernator Cuomo. „Każde szczepienie przybliża nas o krok do 
pokonania COVID, a jeśli nadal musisz się zaszczepić, zachęcam Cię do zrobienia tego 
tak szybko, jak to możliwe, abyśmy mogli nadal osiągać postępy w walce z tym wirusem 
i raz na zawsze go pokonać.”   
 
Dni i godziny pracy obu placówek dostępne są poniżej:  
 
Empire State Building Observatory  
20 West 34th Street  
New York, NY  
 
Piątek, 11 czerwca: 7:30-11:30  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-vax-scratch-program-providing-lottery-tickets-prizes-5-million


 

 

Sobota, 12 czerwca: 7:30-11:30  
Niedziela, 13 czerwca: 7:30-11:30  
  
W dniu 13 czerwca w Obserwatorium Empire State Building odbędzie się ekskluzywna 
impreza pod nazwą „Excelsior Pass Sunrise” dla zaszczepionych patronów, otwarta dla 
tych, którzy przedstawią dowód szczepienia przeciw COVID-19 wraz z Excelsior Pass. 
W dniach 10-26 czerwca Empire State Building zaoferuje posiadaczom Excelsior Pass i 
zaszczepionym patronom ekskluzywny wstęp na „Excelsior Celebration”, aby 
doświadczyć światowej sławy Obserwatoriów bez maseczki w czwartek od 22:00 do 
12:00, jak również w nocy z piątku na sobotę od 23:00 do 1:00.  
 
College of Staten Island  
2800 Victory Blvd  
Staten Island, NY  
 
Piątek, 11 czerwca: od południa do 20:00  
Sobota, 12 czerwca: 10:00-16:00  
Niedziela, 13 czerwca: 10:00-16:00  
Poniedziałek, 14 czerwca: od południa do 20:00  
Wtorek, 15 czerwca: od południa do 20:00  
Środa, 16 czerwca: od południa do 20:00  
Czwartek, 17 czerwca: od południa do 20:00  
COVID-19 Vaccine Tracker Dashboard to strona dostępu, 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.  
 
Nowojorczycy, którzy mają powody podejrzewać 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.  
  

###  

  

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

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ZREZYGNUJ 

 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6ca9c4a4-3332fd9e-6cab3d91-ac1f6b44fec6-8efbd9d542cf0040&q=1&e=b31e264b-b270-4c53-b20b-a8b423a71767&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESD4F84AF5EF59D427852586F00059505E00000000000000000000000000000000

