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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA DZIEWIĘĆ NOWYCH DORAŹNYCH MIEJSC 
SZCZEPIEŃ W MIEJSCACH WCZESNEGO GŁOSOWANIA  

  
Miejsca są skierowane na społeczności, w których wskaźnik szczepień jest 

poniżej średniej stanowej  
Dane dotyczące szczepień z kodem pocztowym według kodu pocztowego są już 

dostępne w panelu  
  

Wszystkie miejsca oferują szczepienia bezpośrednie bez rezerwacji  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że dziewięć nowych doraźnych miejsc 
szczepień zostanie otwartych w miejscach wczesnego głosowania lub w ich pobliżu, 
koncentrując się na obszarach, w których dane dotyczące kodów pocztowych wskazują, 
że wskaźnik szczepień jest niższy niż średnia ogólnostanowa. Otwarcie tych miejsc 
stało się możliwe dzięki partnerstwu z samorządami lokalnymi i partnerami medycznymi 
i mają one na celu umożliwienie otrzymania szczepionki w jak najbardziej dogodny i 
dostępny sposób w najbardziej potrzebujących obszarach.  
 
„Nasza uwaga skupia się na tym, aby szczepionka była dostępna w każdej 
społeczności i dotrzemy wszędzie tam, gdzie nowojorczycy przebywają, aby do nich 
dotrzeć”, powiedział gubernator Cuomo. „Zdajemy sobie sprawę, że niektóre obszary 
wciąż pozostają w tyle, jeśli chodzi o zaszczepienie populacji, a te nowe doraźne punkty 
w miejscach wczesnego głosowania pozwolą nowojorczykom wykonywać jednocześnie 
dwa obywatelskie obowiązki – oddanie głosu i zakasanie rękawa”.   
 
Dzisiejsze ogłoszenie opiera się na zobowiązaniu Nowego Jorku do udostępnienia 
szczepionki społecznościom w całym stanie za pośrednictwem doraźnych punktów 
szczepień. Od 15 stycznia w ponad 250 punktach społecznościowych podano ponad 
90 000 pierwszych dawek szczepionki przeciw COVID-19.  
 
Dni otwarcia dla każdego z tych punktów są dostępne poniżej:  
 
NEW YORK CITY  
Columbia University Irving Medical Center Russ Berrie Medical Science Pavilion  
1150 St. Nicholas Avenue,  
New York, NY  
Otwarty: Niedziela, 19 czerwca  

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


 

 

 
SUNY Downstate Medical Center  
450 Clarkson Avenue  
Brooklyn, NY  
Otwarty: Sobota, 19 czerwca 
  
Claremont Neighborhood Center  
489 East 169th Street  
Bronx, NY  
Otwarty: Sobota, 19 czerwca 
  
Rochdale Village Community Center  
169-65 137th Avenue  
Queens, NY  
Otwarty: Sobota, 19 czerwca 
  
Gerard Carter Center  
230 Broad Street  
Staten Island, NY  
Otwarty: Sobota, 19 czerwca  
 
LONG ISLAND  
Huntington Public Library (Station Branch)  
1335 New York Avenue  
Huntington Station, NY  
Otwarty: Sobota, 19 czerwca  
 
CAPITAL REGION  
Karen B. Johnson Library  
99 Clinton Street  
Schenectady, NY  
Otwarty: Niedziela, 20 czerwca  
 
FINGER LAKES  
Edgerton Recreational Center  
41 Backus Street  
Rochester, NY  
Otwarty: Niedziela, 20 czerwca  
 
WESTERN NEW YORK  
Broadway Market  
999 Broadway, Buffalo NY  
Otwarty: Piątek, 18 czerwca  
 
COVID-19 Vaccine Tracker Dashboard to strona dostępu, która zapewnia 
nowojorczykom dostęp do aktualnych informacji na temat dystrybucji szczepionek 

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


 

 

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  
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