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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ROZPOCZĘCIE ZAMYKANIA PUNKTÓW 
MASOWYCH SZCZEPIEŃ  

  
Władze stanowe będą nadal skupiać się na społecznościach, w których wskaźnik 

szczepień jest niski  
  

Po osiągnięciu ważnego etapu zaszczepienia 70% dorosłych Nowojorczyków 
pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19, władze stanowe przesuną zasoby 
do społeczności, w których wskaźnik szczepień jest niższy niż średnia stanowa  

  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił, że biorąc pod uwagę 
ogólnostanowy postęp w zakresie szczepień i osiągnięcie etapu pozwalającego 
władzom stanowym na zniesienie ograniczeń związanych z COVID-19, niektóre 
publiczne punkty masowych szczepień zaczną być zamykane, a zasoby będą 
przesuwane w celu zaspokojenia lokalnego zapotrzebowania szczepionkowego. 
W ciągu najbliższych tygodni i miesięcy pewna liczba punktów ograniczy swoją 
działalność, mając na względzie zapotrzebowanie, bliskość względem innych punktów 
szczepień i inne lokalnie określone potrzeby. Zmiana odzwierciedla plany władz 
stanowych odnośnie do skupienia zasobów na obszarach, gdzie lokalne dane pokazują 
wskaźnik szczepień poniżej ogólnostanowej średniej.  
 
„Nasza sieć masowych punktów szczepień wykonała największą liczbę szczepień w 
krótkim czasie, a dzięki temu osiągnęliśmy ważny etap, który pozwoli nam wrócić do 
życia, jakie znaliśmy do tej pory”, powiedział gubernator Cuomo. „Nasz 
ogólnostanowy postęp jest niesamowity, ale nadal musimy zaszczepić jak najwięcej 
osób, szczególnie w obszarach, które pozostają w tyle, jeśli chodzi o szczepienia. 
Musimy iść tam, gdzie potrzeba jest największa. Wiele naszych punktów masowych 
będzie stopniowo zamykanych, abyśmy mogli wykorzystać nasze zasoby, skupiając się 
na społecznościach, w których wskaźniki szczepień nadal pozostają niskie”.  
 
W poniedziałek, 21 czerwca, rozpocznie się pierwszy etap redukcji działających 
punktów, poprzez zamknięcie punktów masowych w Corning, Oneonta, Potsdam i York 
College.  
  
Na początku miesiąca gubernator ogłosił otwarcie szeregu tymczasowych punktów 
szczepień w obszarach o niskim wskaźniku szczepień, bazując na zaangażowaniu 
władz stanowych w udostępnianie szczepionki wszystkim społecznościom na terenie 



 

 

stanu. Stan Nowy Jork poszerza ten program i otworzy dodatkowe punkty w 
najbliższych tygodniach.  
 
Nowojorczycy powinni nadal korzystać z aplikacji Am I Eligible, aby zarezerwować 
wizytę i sprawdzić dostępność szczepionki w publicznych punktach masowych 
szczepień. Wszystkie otwarte punkty nadal szczepią uprawnione osoby bez rejestracji.  
  

COVID-19 Vaccine Tracker Dashboard to strona, 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 zapewnić, że Nowojorczycy nie będą 
narażeni na nadużycia w czasie, gdy stan pracuje nad zaszczepieniem całej 
uprawnionej populacji.  
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