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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PRZEZNACZENIE 15 MLN USD NA 
PROMOWANIE SZCZEPIEŃ W SPOŁECZNOŚCIACH NIEPROPORCJONALNIE 

DOTKNIĘTYCH PANDEMIĄ COVID-19  
  

5,5 mln USD dla Hispanic Federation, 5,5 mln USD dla Federation of Protestant 
Welfare Agencies, 1 mln USD dla New York Immigration Coalition, 1 mln USD dla 
Asian American Federation, 1 mln USD dla Charles B. Wang Community Center, 

1 mln USD dla APICHA Community Health Center  
  

Środki na wzmocnienie komunikacji, pogłębienie edukacji publicznej i 
wzmożenie bieżących działań na rzecz zwiększenia zasięgu  

  
Nowa reklama wzywa nowojorczyków z całego stanu do szczepień  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj przeznaczenie 15 mln USD z budżetu 
stanu Nowy Jork na promowanie szczepień w społecznościach na terenie całego 
stanu, które były najbardziej dotkliwie poszkodowane przez pandemię COVID-19. 
Środki zostaną wykorzystane na wzmocnienie komunikacji, pogłębienie edukacji 
publicznej i wzmożenie bieżących działań na rzecz zwiększenia zasięgu wśród 
różnorodnych społeczności.  
  
Gubernator ogłosił również nową reklamę wzywającą nowojorczyków z całego stanu 
do szczepień.  
  
„COVID-19 wydobył na światło dzienne istniejące od dawna nierówności w naszym 
społeczeństwie. Dowody tego obserwowaliśmy zarówno pod względem dodatnich 
wyników testów, jak i wskaźników szczepień w społecznościach, w które wirus uderzył 
najmocniej” – powiedział gubernator Cuomo. – „Nowy Jork daje z siebie wszystko, 
aby realizować szczepienia, a to finansowanie z budżetu pomoże nam w 
ukierunkowaniu działań na zwiększenie zasięgu w najbardziej wrażliwych 
społecznościach naszego stanu, abyśmy mieli pewność, że każdy może się 
zaszczepić. Osiągnęliśmy niesamowite postępy w walce z COVID-19, ale przed nami 
jeszcze wiele pracy, a to pomoże nam chronić społeczności na terenie całego stanu.”  
  
Finansowanie zostanie przydzielone na rzecz następujących organizacji. Niektóre 
grupy wykorzystają finansowanie na cele podwykonawstwa realizowanego przez 
organizacje służące danym społecznościom.  
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• Hispanic Federation: 5,5 mln USD na edukację i zwiększanie świadomości w 
zakresie COVID-19, obsługę spraw oraz utworzenie punktów szczepień i 
edukacji w społeczności. Działania te będą obejmować szeroko zakrojone 
działania marketingowe, pukanie do drzwi w budynkach o dużej populacji 
mieszkańców w starszym wieku, tłumaczenie materiałów informacyjnych, 
identyfikowanie barier, które mogą ograniczać dostęp do szczepionki w 
zależności od koloru skóry, media społecznościowe oraz wykorzystanie sieci 
ponad 65 zaufanych latynoskich organizacji społecznościowych w całym stanie. 
Federacja będzie korzystać ze swojego personelu i społecznościowych 
organizacji non-profit w celu wdrożenia sieci dwujęzycznych/dwukulturowych 
administratorów spraw i pracowników społecznych, obsługujących między 
innymi kwalifikację wstępną i udzielających odpowiedzi na pytania. Zapewni 
także szkolenia, wdrożenie i nadanie uprawnień dla swojej obecnie 
funkcjonującej sieci organizacji społecznościowych, aby służyły jako 
kompleksowe punkty edukacji społecznościowej w zakresie COVID-19, a w 
miarę możliwości jako punkty szczepień we współpracy z władzami stanowymi i 
placówkami medycznymi.  

• Federation of Protestant Welfare Agencies: 5,5 mln USD na obywatelskie 
bezpośrednie działania informacyjne w społeczności i na terenie całego stanu 
oraz edukację publiczną w zakresie szczepień przeciwko COVID-19. FPWA 
będzie prowadzić ogólnostanowe spotkania szkoleniowe oraz przekaże dotacje 
dla 40–60 organizacji społecznościowych w mieście Nowy Jork, świątyni, 
organizacji społecznych oraz agencji pomocy społecznej w regionach 
najbardziej potrzebujących wsparcia w zakresie informacji o szczepieniach 
przeciwko COVID-19, edukacji i pomocy w uzyskaniu dostępu. Organizacja 
przeprowadzi także bezpośrednie działania informacyjne dla czarnoskórych 
społeczności, takie jak rozmowy telefoniczne i wiadomości tekstowe. Uruchomi 
także płatną, ukierunkowaną kampanię medialną, łącznie z reklamami 
internetowymi i działaniami organizacyjnymi.  

• New York Immigration Coalition: 1 mln USD na przekazywanie precyzyjnych, 
technicznych i odpowiednio dostosowanych informacji na temat COVID-19 i 
szczepień bezpośrednio do społeczności oraz za pośrednictwem organizacji 
członkowskich. NYIC stworzy zasoby skierowane frontem do społeczności, z 
uwzględnieniem najnowszych standardów kwalifikacji, informacji o zdrowiu 
publicznym i punktów dostępu do szczepień. Organizacja będzie także 
koordynować zasoby lokalne, takie jak dostawcy szczepień przeciwko COVID-
19 i grypie lub apteki, jadłodajnie oraz ośrodki pomocy społecznej, aby stworzyć 
łatwo dostępne i wiarygodne programy przekazywane wśród członków 
społeczności na terenie całego stanu. Będzie również prowadzić regionalne 
wydarzenia edukacyjne w społecznościach na terenie stanu oraz webinaria 
dotyczące treści związanych z COVID-19.  

• Asian American Federation, Charles B. Wang Community Center, APICHA 
Community Health Center: po 1 mln USD na współpracę partnerską z 
organizacjami społeczności azjatyckich i organizacjami obywatelskimi w stanie 
Nowy Jork, w celu dotarcia do najtrudniej dostępnych członków społeczności, w 
tym seniorów niewychodzących z domu, nieudokumentowanych imigrantów lub 



 

 

rodzin z ograniczoną sprawnością posługiwania się językiem angielskim. 
Organizacje będą koordynować materiały szkoleniowe i informacyjne, w 
szczególności koordynując tłumaczenie materiałów; koordynować ze stanem i 
partnerami działania dotyczące harmonogramu szczepień; oraz pomagać 
organizacjom w realizowaniu ich strategii informacyjnych.  

  

Frankie Miranda, Prezes i Dyrektor Wykonawczy Hispanic Federation, powiedział: 
„Pandemia COVID-19 nasiliła nierówności istniejące od dawna w naszym społeczeństwie 
– szczególnie w kolorowych społecznościach na terenie stanu Nowy Jork. Hispanic 
Federation znajduje się na pierwszej linii frontu od pierwszego dnia kryzysu 
zdrowotnego, służąc naszej społeczności oraz dbając o dostęp do kluczowych usług i 
informacji. Ponieważ nadal widzimy, że osoby kolorowe pozostają w tyle pod względem 
wskaźników zaszczepienia, podejmujemy natychmiastowe działania, aby zapewnić 
równy dostęp do szczepień dla wszystkich nowojorskich społeczności. Dziękuję 
gubernatorowi Cuomo za przywództwo w stworzeniu tej ważnej inicjatywy – te 15 mln 
USD to kwota niesłychanie istotna dla usunięcia przeszkód na drodze nowojorczyków 
poprzez działania edukacyjne i informacyjne na temat szczepień oraz wsparcie dla 
obszarów najbardziej potrzebujących.”  

  
Jennifer Jones Austin, Dyrektor Generalny i Wykonawczy Federation of 
Protestant Welfare Agencies, powiedziała: „To nowe źródło finansowania dla 
organizacji społecznościowych w Nowym Jorku, pod przywództwem gubernatora 
Cuomo, jest ukierunkowane na wzmocnienie naszych starań na rzecz zapewnienia, 
aby każdy wiedział o szczepieniach i miał do nich łatwy dostęp, ponieważ badania 
pokazują, że znaczna większość osób, które obecnie umierają na Covid-19, to osoby 
niezaszczepione. Lokalne organizacje o głębokich powiązaniach ze społecznościami, 
które został najbardziej poszkodowane przez pandemię, a mianowicie społecznościami 
kolorowymi i społecznościami o niskich dochodach, otrzymają wsparcie finansowane 
potrzebne im do przekazywania precyzyjnych informacji o szczepieniach, aby ludzie 
mogli podejmować dobre dla siebie decyzje dotyczące ich zdrowia. Te działania nie 
tylko pomogą przywrócić zdrowie i bezpieczeństwo wśród wszystkich nowojorczyków, 
ale są także kluczowe dla zapewnienia siły i integracji odnowy dla naszego stanu.”  
  
Murad Awawdeh, Dyrektor Wykonawczy New York Immigration Coalition, 
powiedział: „Szczepienia to ostatni, kluczowy wysiłek, który musimy podjąć, aby 
pokonać COVID-19 na dobre, ale nie wszystkie społeczności szczepią się w takim 
samym wymiarze. Ogłoszenie przez gubernatora Cuomo przeznaczenia 15 mln USD 
na poprawę edukacji i świadomości na temat korzyści płynących ze szczepień to 
ważne działanie, które musimy nagłaśniać. To źródło finansowania pomoże 
organizacjom społecznościowym posiadającym lokalne sieci w dotarciu do 
nowojorczyków, którzy jeszcze się nie zaszczepili, oraz w przekonaniu ich do 
dołączenia do grupy zaszczepionych. Dziękuję gubernatorowi za starania w imieniu 
społeczności będących w trudniejszym położeniu i liczę na zdrowszy, bardziej 
bezpieczny Nowy Jork jako rezultat tych nowych działań.”  
  



 

 

Jo-Ann Yoo, Dyrektor Wykonawczy Asian American Federation, powiedziała: „To 
nowe źródło finansowania dla organizacji społecznościowych w Nowym Jorku, pod 
przywództwem gubernatora Cuomo, poprawi nasze możliwości w zakresie 
informowania o zaletach szczepień wśród niektórych spośród najbardziej wrażliwych 
społeczności stanu. Dokonaliśmy ogromnych postępów w szczepieniu nowojorczyków 
przeciwko COVID-19, ale wiele niezaszczepionych grup to dokładnie te same, które w 
pierwszej kolejności najmocniej ucierpiały z powodu wirusa. Cieszę się, że takie 
finansowanie jest przekazywane na rzecz ważnych organizacji, i liczę na zwiększenie 
wskaźników zaszczepienia poprzez koordynowanie zasobów sąsiedzkich w zakresie 
edukowania i docierania do nowojorczyków na terenie naszego stanu.”  
  
Therese R. Rodriguez, Dyrektor Generalny APICHA Community Health Center, 
powiedziała: „Każda z tych organizacji ma wyjątkowe możliwości docierania do 
społeczności, które zostały najmocniej poszkodowane w pandemii COVID-19. Ta 
kwota 15 mln USD zapewni ważne zasoby na rzecz zmniejszenia nierówności 
zdrowotnych na terenie stanu. Gubernator Cuomo widział już od pierwszego dnia, że 
wśród różnych nowojorskich społeczności wystąpią nierówności pod względem 
wskaźników zaszczepienia. Odpowiednie przewidywania pomagają nam bezpośrednio 
podejść do rozwiązywania tych problemów. Z pokorą i zaszczytem przyjmuję 
możliwość współpracy ze stanem Nowy Jork w zakresie edukowania wszystkich 
nowojorczyków na temat korzyści płynących ze szczepień. Doceniamy wizję 
gubernatora i świadomość znaczenia zasięgu oraz oddziaływania społecznościowych 
organizacji i placówek medycznych. Zapewnienie zrównoważonych zasobów dla 
organizacji historycznie realizujących usługi dla zróżnicowanych kulturowo 
społeczności, do których trudno dotrzeć, jest ważnym wzmocnieniem dla kampanii 
szczepień stanu Nowy Jork.”  
  
Kaushal Challa, Dyrektor Generalny Charles B. Wang Community Center, 
powiedział: „W miarę kolejnych szczepień przeciwko COVID-19 wśród coraz większej 
liczby nowojorczyków coraz bardziej widać, że niektóre społeczności – najdotkliwiej 
poszkodowane wskutek wirusa – mają również niskie wskaźniki zaszczepienia. 
Ogłoszona kwota 15 mln USD pomoże ważnym organizacjom, głęboko zakorzenionym 
w społeczności, w dotarciu do tych nowojorczyków, którzy nadal nie zostali 
zaszczepieni – i zachęceniu ich do przejścia na bezpieczną stronę. Gubernator Cuomo 
dał dobry przykład, dbając o dostęp do szczepień dla społeczności będących w 
trudniejszej sytuacji, poprzez utworzenie punktów na terenie całego stanu, a 
przydzielenie tego finansowania to kolejny logiczny krok naprzód w ramach tych 
nieustających działań.”  
   
Finansowanie to jest częścią bieżących działań stanu Nowy Jork na rzecz promowania 
szczepień przeciwko COVID-19, ze szczególnym ukierunkowaniem na społeczności o 
niskich wskaźnikach zaszczepienia oraz społeczności najbardziej poszkodowane z 
powodu wirusa. 18 czerwca gubernator ogłosił otwarcie dziewięciu nowych mobilnych 
punktów szczepień przy lub w pobliżu punktów wczesnego głosowania, koncentrując 
się na obszarach, w których dane pokazują, że wskaźnik zaszczepienia jest niższy od 
średniej stanowej. Powstanie tych punktów było możliwe dzięki partnerskiej współpracy 
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z lokalnymi samorządami i partnerami medycznymi, a ich celem jest dogodne 
udostępnienie szczepień w najbardziej potrzebujących regionach. 17 czerwca 
gubernator Cuomo ogłosił otwarcie 12 nowych mobilnych punktów szczepień 
w obszarach, w których dane pokazują, że wskaźnik zaszczepienia jest niższy od 
średniej stanowej.  
  
Finansowanie i współpraca z grupami społecznościowymi są wynikiem rekomendacji 
wydanych przez nowojorską Grupę Zadaniową na rzecz Równego Dostępu do 
Szczepień (New York Vaccine Equity Task Force). Od samego początku tego procesu 
gubernator Cuomo uznał sprawiedliwą i zrównoważoną dystrybucję szczepionek 
przeciwko COVID-19 za sprawę o najwyższym priorytecie. Pod koniec 2020 roku 
gubernator ogłosił wprowadzenie Grupy Zadaniowej, której przewodzi Sekretarz Stanu, 
Rossana Rosado, Prezes i Dyrektor Wykonawczy National Urban League, Marc 
Morial, oraz Prezes i Dyrektor Wykonawczy Healthfirst, Pat Wang. Od czasu 
ustanowienia Grupa Zadaniowa kontynuuje prace na rzecz dbania o to, aby 
społeczności wrażliwe i będące w trudniejszej sytuacji nie pozostawały w tyle, 
eliminując bariery utrudniające dostęp do szczepień oraz zapewniając zrównoważoną 
dystrybucję szczepionek na terenie stanu.  
  

###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

ZREZYGNUJ 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-12-new-pop-vaccination-sites-serve-areas-lower-vaccination-rates
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=56c9edb8-0952d4f9-56cb148d-000babda0106-73a470066b41c1d2&q=1&e=281ea2f0-e4fa-440e-a485-8aae4e148821&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCD1AE1B7EFCED45E8525870C004C820200000000000000000000000000000000

