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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA DARMOWE SIEDMIODNIOWE KARNETY NA 
TRANSPORT PUBLICZNY U SZEŚCIU OPERATORÓW TRANSPORTU 

PUBLICZNEGO W STANIE NOWY JORK DLA OSÓB ZASZCZEPIONYCH  
  

Każda osoba, która w dniach od 15 czerwca do 14 lipca w uczestniczącym w 
programie centrum zakupu biletów okaże dowód szczepienia, otrzyma 

nieograniczony siedmiodniowy karnet na transport publiczny 
  

Program motywacyjny podkreśla znaczenie przyjęcia szczepionki COVID-19 i 
opiera się na różnych inicjatywach, aby zachęcić większą liczbę nowojorczyków 

do szczepień  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że stan współpracuje z sześcioma 
operatorami transportu publicznego w stanie Nowy Jork, aby zachęcić większą liczbę 
nowojorczyków do szczepień. Sześciu przewoźników obsługuje regiony Capital, Finger 
Lakes, Central New York oraz Southern Tier. Każda osoba, która otrzyma pierwszą 
dawkę szczepionki Pfizer lub Moderna lub pojedynczą dawkę szczepionki Johnson & 
Johnson u dowolnego świadczeniodawcy w stanie Nowy Jork, pomiędzy 15 czerwca a 
14 lipca, i przedstawi dowód szczepienia w uczestniczącym w programie centrum 
zakupu biletów nie później niż do 14 lipca, otrzyma nieograniczony siedmiodniowy 
karnet na transport publiczny w sieci tranzytowej uczestniczącego w programie 
świadczeniodawcy.  
  
„Nasze programy motywacyjne zachęciły większą liczbę nowojorczyków do 
zaszczepienia się i pomogły nam zbliżyć się do przekroczenia krytycznego progu w 
ogólnokrajowym wskaźniku szczepień”, powiedział gubernator Cuomo. „Szczepionka 
nadal jest naszą najlepszą bronią przeciwko wirusowi, a otrzymując pierwszą dawkę do 
14 lipca, będziesz kwalifikować się do skorzystania z bezpłatnego transportu przez 
siedem dni w jednej z sześciu głównych sieci transportu publicznego na północy stanu 
Nowy Jork.”  
 
Wśród uczestniczących świadczeniodawców są:  

• Capital District Transportation Authority  
• Greater Glens Falls Transit  
• Rochester-Genesee Regional Transportation Authority  
• Central New York Regional Transportation Authority  
• Tompkins Consolidated Area Transit  
• Broome County Transit  



 

 

  
Te sześć uczestniczących systemów transportu publicznego w 2019 r. zapewniło 
łącznie 46 mln przejazdów.  
  
W celu zapewnienia nowojorczykom aktualnych informacji na temat dystrybucji 
szczepionek przeciw COVID-19 dostępna jest strona monitorowania szczepień przeciw 
COVID-19. Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork wymaga od placówek wykonujących 
szczepienia zgłaszania wszystkich danych dotyczących podania szczepionki przeciw 
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 podejrzewają 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 

 

mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2a7beaa7-75e0d383-2a791392-000babd9f8b3-cf64908edb90caa1&q=1&e=aae0457e-1c26-4ccd-89aa-ead46cfda9f8&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES9D83F6D402D9C24A852586F4005CDB0300000000000000000000000000000000

