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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA REKORD FREKWENCJI PASAŻERÓW METRA 
I KOLEI PODMIEJSKICH W CZASIE PANDEMII W MIARĘ POWROTU CORAZ 

WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO BIUR I SZKÓŁ  
  

W poniedziałek 13 września metro odnotowało 2,77 miliona pasażerów, a linia 
Metro-North 122 504 pasażerów  

  
W piątek 10 września LIRR ustanowiła rekord przewożąc 150 895 pasażerów  

  
Koleje LIRR i Metro-North przewoziły ponad 100 000 pasażerów w każdy dzień 

tygodnia po świecie Labor Day  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że metro w mieście Nowy Jork, linie kolejowe 
Metro-North oraz Long Island Rail Road w ciągu ostatnich czterech dni pobiły rekordy 
frekwencji podróżnych w okresie pandemii.  
  
„Te rekordowe liczby przejazdów pokazują, że mieszkańcy stanu Nowy Jork wracają do 
szkół i miejsc pracy, co jest oznaką umacniania naszej gospodarki”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Powrót stanu Nowy Jork do równowagi trwa, a my nadal pracujemy 
nad zwiększeniem liczby pasażerów w naszych autobusach, metrze i systemach kolei, 
przywracając zaufanie pasażerów do MTA i kontynuując proces naszego ożywienia.”  
  
W poniedziałek, 13 września, z metra, w tym z kolei Staten Island Railway, skorzystało 
2 767 385 pasażerów co stanowi najwyższą liczbę przejazdów od początku pandemii 
COVID-19 w marcu 2020 roku. Liczba ta przewyższa poprzedni rekord okresu 
pandemii, w piątek, 10 września, wynoszący 2 722 587 pasażerów.  
  
Starszy wiceprezes ds. metra, New York City Transit, Demetrius Crichlow, 
powiedział: „To budujące widzieć tętniący życiem system metra, ponownie wypełniony 
pasażerami, co jest oznaką tego, że coraz więcej osób powraca do swoich regularnych 
czynności, takich jak dojeżdżanie do biur i do szkół pociągiem. Będziemy dążyć do 
utrzymania tego tempa i mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości przekroczymy 
granicę 3 mln pasażerów.”  
  

W poniedziałek, 13 września, z kolei Metro-North skorzystało 122 504 pasażerów, co jest 
najwyższym wynikiem od początku pandemii w marcu 2020 roku. Poniedziałkowy rekord 
przewyższa poprzedni rekord z okresu pandemii dla kolei, ustawiony w ostatni wtorek, 7 
września, kiedy to kolej przewiozła 113 742 pasażerów. W zeszłym tygodniu linia Metro-
North przewoziła ponad 100 000 pasażerów w każdy dzień powszedni po Labor Day.  



Prezes Metro-North Railroad, Catherine Rinaldi, powiedziała: „Jesteśmy 
podekscytowani ponownie widząc tak wielu pasażerów codziennie dojeżdżających do 
pracy i z radością obserwujemy jak po święcie Labor Day, które właśnie odchodziliśmy, 
coraz więcej ludzi wraca do szkół i biur. W miarę jak region nadal wraca do równowagi 
po skutkach pandemii COVID-19, kolej Metro-North z chęcią ponownie powita jeszcze 
więcej swoich klientów do przyjazdów w dni powszednie, zapewniając bezpieczną, 
częstą i niezawodną obsługę w pociągach, które są czystsze niż kiedykolwiek.”  
  

W piątek, 10 września, kolej Long Island Rail Road również pobiła rekord pandemii w 
ciągu ostatnich czterech dni, przewożąc 150 895 pasażerów. Liczba ta jest najwyższa od 
początku pandemii COVID-19 i uwieńczyła intensywny tydzień, w którym LIRR również 
przewoziła ponad 135 000 pasażerów w każdy dzień tygodnia po święcie Labor Day. 

  
Prezes Long Island Rail Road, Phil Eng, powiedział: „Ruch na linii LIRR po święcie 
Labor Day potwierdza, jak istotna jest ona dla Long Island i naszej gospodarki. 
Poczyniliśmy ogromne postępy w poprawie niezawodności i bezpieczeństwa naszych 
usług, dzięki czemu podróż koleją jest najwygodniejszym sposobem poruszania się po 
Long Island. Dziękuję naszym powracającym pasażerom, ponieważ nie tylko wybrali oni 
najbardziej przyjazny dla środowiska sposób podróżowania, ale także najmniej 
stresujący sposób przemieszczania się po Long Island i mieście Nowy Jork.” 

  
MTA wdrożyła bezprecedensowe protokoły czyszczenia i dezynfekcji w ciągu roku od 
rozpoczęcia pandemii, aby zapewnić, że system jest tak bezpieczny, jak to tylko 
możliwe. Władze MTA przeprowadziły również szeroko zakrojone publiczne kampanie 
edukacyjne i wydały miliony masek dla swoich klientów. MTA jest gospodarzem 
publicznych ośrodków szczepień na Grand Central i Penn Station.  
  
Przed pandemią, średnie tygodniowe liczby pasażerów rutynowo przekraczały 5,5 mln w 
systemie metra. Liczba ta spadła o 95 procent do najniższego poziomu około 300 000 
przejazdów dziennie w kwietniu zeszłego roku, gdy wzrosła liczba zachorowań na COVID-19 
w rejonie miasta Nowy Jork. Personel MTA kontynuował świadczenie usług dla pracowników 
służby zdrowia pierwszej linii i innych niezbędnych pracowników, którzy musieli dotrzeć do 
pracy podczas jednych z najtrudniejszych dni w historii miasta Nowy Jork.  
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