
 

 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 5.08.2021 GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA WDROŻENIE KARTY EXCELSIOR 
PASS PLUS, WSPIERAJĄCEJ BEZPIECZNY POWRÓT DO TURYSTYKI I 

PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH 
  

Jedna z pierwszych w kraju, sprawdzona nowojorska platforma oferuje obecnie 
nowy rodzaj karty, uznawanej przez inne stany, kraje i przedsiębiorstwa na świecie 

  
Bazuje na sukcesie karty Excelsior Pass – do tej pory wydano ponad 3 mln kart 

  
W ramach pierwszego tego rodzaju partnerstwa VeriFLY będzie honorować kartę 

Excelsior Pass Plus w celu zrealizowania podróży liniami American Airlines 
  

Teatry na Broadway, bezpłatny program teatralny „Shakespeare in the Park” 
organizacji artystycznej Public Theater oraz Metropolitan Opera w Lincoln Center 

będą przyjmować karty Excelsior Pass przy wejściu na wydarzenia; Marriott 
zaoferuje rozwiązanie Excelsior Pass dla organizatorów imprez w swoich 

obiektach na terenie Nowego Jorku, których jest ponad 200 
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj uruchomienie programu Excelsior 
Pass Plus mającego poszerzyć możliwości związane z turystyką i handlem dla 
nowojorczyków poprzez powiązanie platformy Excelsior Pass stanu Nowy Jork, w 
ramach której wydano 3 mln kart i umożliwiono cyfrowe potwierdzenie szczepienia lub 
ujemnego wyniku testu, oraz wysoce bezpiecznego i globalnie uznanego 
programu SMART Health Cards Framework opracowanego przez międzynarodowe 
konsorcjum o nazwie VCI. Rozwiązanie obejmuje pierwszą w kraju współpracę 
z systemem VeriFLY firmy Daon, w ramach którego użytkownicy Excelsior 
Pass Plus mogą bezpiecznie załadować swój zweryfikowany certyfikat szczepienia 
przeciw COVID-19 do VeriFLY i podróżować liniami American Airlines do Grecji, 
Francji, Hiszpanii, Włoch i na wyspy Bahama, a także lotami łączonymi do Salwadoru, 
Niemiec, Gwatemali, Hondurasu i Puerto Rico. Lista będzie się wydłużać, w miarę 
postępu prac kolejnych partnerstw nad łatwiejszym dostępem do kolejnych krajów. 
  
Nowojorczycy będą mogli okazać swoją kartę Excelsior Pass Plus w setkach 
przedsiębiorstw i miejsc, które wymagają certyfikatu szczepienia, a także podczas 
podróży do obszarów, gdzie honorowane są karty SMART Health Cards. Excelsior 
Pass Plus, w wyniku strategicznego partnerstwa między władzami stanu Nowy Jork i 
VCI, umożliwi nowojorczykom bezpieczny dostęp do ich chronionych, cyfrowych 
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danych dotyczących szczepienia przeciw COVID-19 przy użyciu SMART Health Cards 
Framework – dzięki czemu ich międzystanowe i międzynarodowe podróże turystyczne 
oraz handlowe będą bezpieczniejsze, bezkontaktowe i bezproblemowe. 
  

„Excelsior Pass umożliwił nowojorczykom powrót do osób i rzeczy, które kochają, co 
równocześnie pomogło ożywić gospodarkę” – powiedział gubernator Cuomo. 
„Excelsior Pass Plus będzie tego kontynuacją i jest częścią naszego szerokiego 
zaangażowania w otworzenie nowego rozdziału w zakresie wysiłków związanych z 
weryfikacją szczepień. Już od pierwszego dnia twierdziliśmy, że kwestia «albo zdrowie 
publiczne, albo gospodarka» jest fałszywym wyborem. Tu chodzi i zawsze musi 
chodzić o oba te aspekty. W miarę przestrzegania zaleceń naukowych, co pozwala 
nam być dwa kroki przed pandemią, będziemy nadal unowocześniać nasze narzędzia, 
aby zapewnić rozwój nowojorczyków i nowojorskich biznesów”. 
  

Bazując na stanowym sukcesie rozwiązania Excelsior Pass, karta Excelsior Pass Plus 
poszerza jego wykorzystanie, wspierając bezpieczny powrót turystyki i podróży 
służbowych – głównych gospodarczych sił napędowych stanu – i oferuje opcję, która 
zapewnia ten sam poziom informacji i rzetelności co Karta Szczepienia CDC. 
Równocześnie jest bezpieczniejsza niż fizyczna karta, którą można zgubić lub utracić, 
a także jest zweryfikowana przez władze stanu Nowy Jork. 
  

Excelsior Pass Plus został opracowany we współpracy z VCI, dobrowolną koalicją 570 
publicznych i prywatnych organizacji – w tym The Mayo Clinic, MITRE, Boston 
Children’s Hospital, Microsoft oraz The Commons Project Foundation, która prowadzi 
prace rozwojowe i wdrożeniowe nad SMART Health Cards Framework typu open-
source i specyfikacjami, które już są w użyciu w Kalifornii, Luizjanie i na Hawajach. 
Dzięki dwuskładnikowemu uwierzytelnianiu karta Excelsior Pass Plus stanowi 
rozszerzenie zobowiązania władz stanowych do umożliwienia dostępu do bezpłatnej, 
wiarygodnej, poufnej i łatwej do zweryfikowania kopii informacji dotyczących 
szczepienia w formie papierowej lub cyfrowej oraz wspiera harmonizację standardów 
potrzebnych do wydania łatwych do zweryfikowania informacji medycznych na świecie 
– podpisanych danych klinicznych powiązanych z tożsamością danej osoby. Obecnie 
ponad 50 krajów na świecie pozwala amerykańskim podróżnym na wjazd na podstawie 
certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19. 

  

Rick Cotton, dyrektor wykonawczy Zarządu Portu Nowy Jork i New Jersey, 
powiedział: „Informacja gubernatora Cuomo na temat tego wyjątkowego partnerstwa 
między władzami stanu Nowy Jork i VeriFLY, które pozwoli podróżnym na korzystanie z 
karty Excelsior Pass Plus w przypadku lotów zamorskich, jest decydującym etapem w 
odbudowaniu turystyki i podróży służbowych, dwóch składowych naszej regionalnej 
gospodarki. Uruchomienie programu Excelsior Pass Plus i partnerstwo z VeriFLY zwiększa 
ogromne wysiłki ze strony Zarządu Portu Nowy Jork i New Jersey podjęte w okresie 
pandemii w celu zwiększenia zaufania podróżnych do bezpiecznych podróży lotniczych”. 
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JP Pollak, współzałożyciel The Commons Project, starszy badacz w Cornell Tech 
i współprzewodniczący VCI, powiedział: „Wdrożenie SMART Health Cards i 
otwartych standardów w ramach karty Excelsior Pass Plus to ogromny krok naprzód w 
zakresie dostępności godnych zaufania informacji medycznych dla wszystkich osób” – 
powiedział JP Pollak, współzałożyciel The Commons Project, starszy badacz w 
Cornell Tech i współprzewodniczący VCI. „Jako nowojorczyk jestem wdzięczny za 
możliwość okazania mojego statusu zdrowotnego w sposób wiarygodny gdziekolwiek 
pójdę, bez narażenia mojej prywatności. To kolejny ważny krok w kierunku 
bezpiecznego otwarcia i odbudowy naszego wspaniałego stanu”. 
  

Karta Excelsior Pass, wprowadzona przez gubernatora Cuomo w marcu, była pierwszym 
tego rodzaju rozwiązaniem dostępnym w Stanach Zjednoczonych i zapewniła bezpłatny, 
szybki i bezpieczny sposób okazania cyfrowego certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 
lub ujemnego wyniku testu, co przyspieszyło ponowne otwarcie stanu, w tym w 
odniesieniu do ciężko doświadczonych sektorów, takich jak usługi gastronomiczne, 
rozrywka i hotelarstwo. Główne kierunki turystyczne i miejsca spotkań, w tym teatry na 
Broadwayu, bezpłatny program teatralny „Shakespeare in the Park” organizacji 
artystycznej Public Theater oraz Metropolitan Opera w Lincoln Center, ogłosiły niedawno 
akceptowanie karty Excelsior Pass przy wejściu, po udanym wdrożeniu tego systemu w 
wielu największych halach sportowych Nowego Jorku, w tym Madison Square Garden, 
Barclays Center oraz Yankee Stadium. Ponadto Marriott International zaoferuje 
rozwiązanie w postaci karty Excelsior Pass dla organizatorów imprez rozrywkowych w 
swoich obiektach na terenie Nowego Jorku, których jest ponad 200. 

  
Kartę Excelsior Pass Plus poprzedziła informacja z 28 lipca, kiedy to gubernator 
ogłosił, że pracownicy stanowi – ok. 130 000 osób – będą musieli się poddać 
szczepieniu lub cotygodniowym testom. Wszyscy pracownicy stanowych szpitali, którzy 
mają kontakt z pacjentami, będą się musieli zaszczepić. Jako dowód zaszczepienia 
będą przyjmowane obie karty, Excelsior Pass i Pass Plus. Ponad 75,7% dorosłych 
nowojorczyków otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, a 
ponad 68,8% dorosłych jest w pełni zaszczepionych (CDC) – rozwiązania Excelsior 
Pass będą wspierać ponowne otwieranie wspólnych przestrzeni, np. biur, 
równocześnie chroniąc zdrowie publiczne osób wracających w te miejsca. 
  

Zainteresowani nowojorczycy mogą się dowiedzieć więcej na temat karty Excelsior 
Pass Plus, w tym o sposobie jej uzyskania w aplikacji NYS Excelsior Wallet, odwiedzając 
stronę epass.ny.gov. 

  
Informacje o karcie Excelsior Pass Plus 
  
·    Karta Excelsior Pass Plus to bezpieczna, cyfrowa kopia karty szczepienia przeciw 

COVID-19, a dane użytkownika są przechowywane w sposób poufny i bezpieczny. 
·    Karta Excelsior Pass Plus pozwala na bezpieczny dostęp do karty szczepień i 

uwzględnia informacje na temat rodzaju szczepionki, miejsca i daty zaszczepienia, 
podobnie jak papierowa Karta Szczepienia CDC, jako możliwy do zweryfikowania 
dowód szczepienia przeciw COVID-19 dostępny na wyciągnięcie ręki. 
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·    Karta Excelsior Pass Plus została opracowana dla nowojorczyków, przy 
wykorzystaniu SMART Health Cards Framework i otwartych interoperacyjnych 
standardów, pozwalając na bezpieczne stosowanie wszędzie tam, gdzie 
akceptowane są karty SMART Health Cards. 

·    Karta Excelsior Pass Plus jest dostępna dla osób, które otrzymały szczepienie 
przeciw COVID-19 w stanie Nowy Jork lub dla mieszkańców stanu Nowy Jork, 
którzy przedstawili informacje na temat swojego szczepienia podmiotowi 
świadczącemu im opiekę zdrowotną w stanie Nowy Jork w celu wprowadzenia tych 
informacji do bezpiecznych baz danych dotyczących szczepień stanu Nowy Jork i 
miasta Nowy Jork. 

·    Karta Excelsior Pass Plus zawiera kryptograficzne podpisy potwierdzające, że dane 
są prawdziwe i wydane przez władze stanu Nowy Jork oraz nie zostały zmienione 
lub sfałszowane. 

·    Podobnie jak Excelsior Pass karta Excelsior Pass Plus jest dostępna w 
portalu Excelsior Pass Web Portal lub w bezpłatnej aplikacji NYS Wallet App, ale 
wymaga posiadania ważnego numeru telefonu lub adresu e-mail w celu 
uwierzytelnienia dwuskładnikowego. 

·    Karta Excelsior Pass upoważnia do korzystania ze wsparcia działu pomocy technicznej i 
ogromnych zasobów. Osoby nieposiadające smartfonów mogą kartę wydrukować. 

·    Obecnie dostępnym językiem jest angielski, inne języki zostaną wprowadzone w 
połowie sierpnia. 

·    Aplikacja Excelsior Scanner App zostanie zaktualizowana w połowie sierpnia tak, aby 
akceptowała wszystkie rodzaje karty Excelsior Pass, w tym Excelsior Pass Plus. 

·    Można posiadać i używać tylu kart, do ilu jest się uprawnionym, w tym kartę 
Excelsior Vaccination Pass, Antigen Pass, PCR Pass i/lub obecnie dostępną kartę 
Excelsior Pass Plus, a na początek można odwiedzić stronę epass.ny.gov. 

·    Podobnie jak w przypadku karty Excelsior Pass można wybrać, kiedy, czy i jak 
okazać swoją kartę Excelsior Pass Plus – okazanie Excelsior Pass Plus odbywa się 
na podobnej zasadzie jak okazanie Karty Szczepienia CDC. Zawsze istnieje 
możliwość korzystania z innych form poświadczenia szczepienia, np. wersji 
papierowej Karty Szczepienia CDC. 

  

Tom Grissen, prezes zarządu Daon, powiedział: „Czujemy się zaszczyceni, że Daon jest 
częścią zespołu w stanie Nowy Jork, który pomaga ludziom wrócić do zajęć, które kochają, 
bez względu na to, czy jest to lot na wyczekiwane rodzinne wakacje, czy też obecność na 
przedstawieniu czy koncercie. Już ponad milion osób na świecie zaufało VeriFLY podczas 
swoich podróży i cieszymy się z możliwości pomocy nowojorczykom”.  

  

Dr Brian Anderson, główny lekarz ds. zdrowia cyfrowego w MITRE i 
współprzewodniczący VCI, powiedział: „Władze stanu Nowy Jork podzielają wizję VCI, 
aby wyposażyć ludzi w wygodny i bezpieczny dostęp mobilny do ich danych medycznych, 
tym samym zapewniając bezpieczniejsze miejsca pracy, przedsiębiorstwa, szkoły i 
turystykę na terenie całego stanu. Cieszymy się, że Nowy Jork z otwartymi ramionami 
przyjął rozwiązanie SMART Health Card Framework, ponieważ stanowi ono innowacyjne 
wsparcie dla mieszkańców i gości, dając im możliwość okazania swoich danych 
medycznych zarówno lokalnie, jak i w innych miejscach świata”.  
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Dr John Halamka, prezes Mayo Clinic Platform i współprzewodniczący VCI, 
powiedział: „Przez ostatnie 40 lat zdobyliśmy wiedzę na temat siły standardów. 
Bardzo się cieszymy, że współpraca pomoże stworzyć środowisko, w którym 
nowojorczycy i przedsiębiorcy mogą się cieszyć podróżowaniem i bezpiecznym 
powrotem do pracy”. 
  
Dr Josh Mandel, główny architekt w Microsoft i współprzewodniczący VCI, 
powiedział: „SMART Health Cards Framework podkreśla zaangażowanie VCI w 
zapewnienie zaufania i transparentności. Rozwiązanie zbudowane na bezpłatnych i 
otwartych standardach pozwala na bezpieczne żądanie, zapisywanie i przekazywanie 
informacji medycznych. Jesteśmy dumni z możliwości zaangażowania się w wysiłki 
władz stanu Nowy Jork związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców i 
ponownym otwarciem gospodarki”. 
  

Tammy Routh, starszy wiceprezes, Global Sales Organization, Marriott 
International, powiedziała: „Jako część inicjatywy Mariotta «Connect with 
Confidence», która zapewnia innowacyjne rozwiązania dotyczące spotkań i 
opcjonalnych raportów medycznych dla organizatorów imprez, cieszymy się z 
udostępnienia bezpiecznego rozwiązania w postaci karty Excelsior Pass naszym 
klientom zajmującym się organizacją imprez. 
  

### 
  

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