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GUBERNATOR CUOMO ZAPOWIADA ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI 
CZTERECH PUNKTÓW MASOWYCH SZCZEPIEŃ W RAMACH BIEŻĄCEGO 

ZMNIEJSZANIA SKALI  
   

Punkty w Conference and Event Center Niagara Falls, Plattsburgh International 
Airport, SUNY Polytechnic Institute – Utica i Jones Beach zaprzestaną 

działalności z dniem 19 lipca.  
   

Punkty w New York State Fairgrounds mają zostać przeniesione w środę 14 lipca  
   

Władze Stanu będą nadal koncentrować się na społecznościach o niskim odsetku 
szczepień, będą współpracować z lokalnymi wydziałami zdrowia, 

świadczeniodawcami i przywódcami społeczności  

   
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że w ramach trwającego zmniejszania skali 
cztery punkty szczepień masowych zaprzestaną działalności, co pozwoli władzom Stanu 
skupić się na lokalnych działaniach w zakresie szczepień. W ramach zmniejszania skali po 
osiągnięciu kamieni milowych, które pozwoliły władzom Stanu na zniesienie ograniczeń 
związanych z COVID-19, punkty w Conference and Event Center Niagara Falls, 
Plattsburgh International Airport, SUNY Polytechnic Institute – Utica oraz Jones Beach 
zaprzestaną działalności po szczepieniach w poniedziałek, 19 lipca. Ponadto gubernator 
ogłosił, że punkt masowych szczepień na terenie New York State Fairgrounds zostanie 
przeniesiony z Expo Center do Arts & Home Center w środę, 14 lipca.   

   
Na przestrzeni tygodni i miesięcy nastąpi demobilizacja określonej liczby dodatkowych 
punktów w ramach strategicznego zmniejszania skali w zależności od zapotrzebowania, 
bliskości innych punktów szczepień i innych działań podejmowanych lokalnie. To 
przejście odzwierciedla plan władz Stanu ukierunkowany na koncentrowanie zasobów 
w obszarach, w których odsetek szczepień jest niższy niż średnia dla całego kraju 
poprzez współpracę z lokalnymi interesariuszami, członkami społeczności i partnerami.   
    
„Kontynuując nasze wysiłki w zakresie szczepień w całym stanie, nadal koncentrujemy 
się na społecznościach o niższym wskaźniku szczepień i używamy każdego 
dostępnego nam narzędzia, aby udostępnić szczepionki wszystkim mieszkańcom 
Nowego Jorku” – powiedział gubernator Cuomo. „Zgodnie z tą strategią zmniejszanie 
skali naszych punktów masowych szczepień postępuje zgodnie z planem, a zasoby 
przenosimy tam, gdzie są najbardziej potrzebne, abyśmy byli w stanie zaszczepić 
więcej ludzi i raz na zawsze pokonać tego wirusa”.   

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-mass-vaccination-sites-begin-downscaling


 
Nowojorczycy są zachęcani do dalszego korzystania z narzędzia Am I Eligible do 
umawiania wizyt i sprawdzania dostępności szczepionek w prowadzonych przez Stan 
punktach masowych szczepień. Wszystkie otwarte punkty nadal oferują szczepienia 
bez umawiania wizyty dla wszystkich kwalifikujących się osób.  

   
Panel monitorowania szczepień przeciw COVID-19 COVID-19 Vaccine Tracker 
Dashboard udostępnia mieszkańcom Nowego Jorku zaktualizowane informacje na 
temat dystrybucji szczepionki przeciw COVID-19 i zawiera informacje o szczepieniach 
według kodu pocztowego. Wydział Zdrowia stanu Nowy Jork wymaga od punktów 
szczepień przekazywania wszystkich danych dotyczących podawanych szczepionek 
przeciwko COVID-19 w ciągu 24 godzin; zawarte w raporcie dane dotyczące 
szczepień są aktualizowane codziennie w celu odzwierciedlenia najbardziej 
aktualnych wskaźników działań stanu w zakresie szczepień.  

 
Nowojorczycy, którzy podejrzewają oszustwo w procesie dystrybucji szczepionek, mogą 
teraz zadzwonić pod bezpłatny numer 833-VAX-SCAM (833-829-7226) lub wysłać e-mail 
do stanowego Wydziału Zdrowia na adres STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. W miarę 
prac władz Stanu nad zaszczepieniem całej kwalifikującej się populacji, pracownicy 
infolinii będą kierować skargi do odpowiednich agencji śledczych w celu zapewnienia, że 
nowojorczycy nie padają ofiarą oszustw.  
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