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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA 12 NOWYCH PUNKTÓW SZCZEPIEŃ W 
REGIONACH O NIŻSZYM WSKAŹNIKU ZASZCZEPIENIA.  

  
Punkty te są skierowane do społeczności, w których odsetek szczepień jest 

znacznie poniżej średniej stanowej  
  

Dane o szczepieniach według kodu pocztowego są już dostępne na stronie 
Dashboard  

  
Wszystkie punkty oferują szczepienie bez rezerwacji, według kolejności zgłoszeń  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że 12 nowych punktów szczepień 
zostanie otwartych w regionach, w których liczba szczepień jest znacznie niższa niż 
średnia dla całego stanu.  
  
„Dzięki naszym niesamowitym postępom w walce z wirusem COVID, udało nam się 
znieść prawie wszystkie ograniczenia związane z COVID i powrócić do życia, jakie 
znamy, ale nasza praca nie jest jeszcze skończona, ponieważ nadal musimy 
zaszczepić więcej nowojorczyków”, powiedział gubernator Cuomo. „Podwajamy 
nasze wysiłki, aby dotrzeć do mieszkańców w tych regionach, w których odsetek 
zaszczepionych jest nadal bardzo niski, a te nowe punkty szczepień są świadectwem 
naszego nieustającego zaangażowania w zapewnienie dostępności szczepionki w 
każdej społeczności”.  
  
Dzisiejsze oświadczenie stanowi kontynuację zaangażowania Nowego Jorku w 
dostarczanie szczepionki do społeczności w całym stanie za pośrednictwem punktów 
szczepień typu pop-up. Od 15 stycznia w ponad 250 punktach na terenie gminy podano 
ponad 90 000 pierwszych dawek szczepionki przeciw COVID-19.  
  
Poniżej podajemy dni  pracy poszczególnych punktów:  
  
NEW YORK CITY  
Mt. Ararat Baptist Church  
425 Howard Avenue  
Brooklyn, NY  
Godziny otwarcia: piątek,18 czerwca  
   
Williamsburg Hatzalah Garage  

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


 

 

320 Penn Street  
Brooklyn, NY  
Godziny otwarcia: czwartek, 17 czerwca  
  
Fordham Bedford Housing West Farms  
999 East Tremont Avenue  
Bronx, NY  
Godziny otwarcia: czwartek, 17 czerwca - piątek, 18 czerwca  
  
LONG ISLAND  
Northwell Health  
1 Marcus Avenue  
New Hyde Park, NY  
Godziny otwarcia: piątek,18 czerwca  
  
CAPITAL REGION  
Fort Ann Fire Department  
11289 NY-149  
Fort Ann, NY  
Godziny otwarcia: czwartek, 17 czerwca  
  
FINGER LAKES  
Monroe County Mobile Vaccine Unit  
This site is mobile and will move to different parts of Monroe County  
Godziny otwarcia: czwartek, 17 czerwca  
  
CENTRAL NEW YORK  
Town of Richland Fire Department  
30 Phillips Street  
Richland, NY  
Godziny otwarcia: sobota, 19 czerwca  
  
Victory Fire Department  
12009 NY-38  
Cato, NY  
Godziny otwarcia: czwartek, 17 czerwca  
  
MOHAWK VALLEY  
Beekman 1802 Mercantile  
187 Main Street  
Sharon Springs, NY  
Godziny otwarcia: sobota, 19 czerwca  
  
NORTH COUNTRY  
LaFargeville Central Schools  
20414 Sunrise Avenue  



 

 

La Fargeville, NY  
Godziny otwarcia: piątek,18 czerwca  
 
WESTERN NEW YORK  
Broadway Market  
999 Broadway  
Buffalo, NY  
Godziny otwarcia: czwartek, 17 czerwca  
  
Cuba Memorial Hospital  
140 West Main Street  
Cuba, NY  
Godziny otwarcia: piątek,18 czerwca  
  
Strona COVID-19 Vaccine Tracker Dashboard ma na celu zapewnienie nowojorczykom 
aktualnych informacji na temat dystrybucji szczepionek przeciw 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.  
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