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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOWE ŚRODKO MAJĄCE NA CELU
ZWIĘKSZENIE LICZBY SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 I PRZYGOTOWANIE
DO SZCZEPIEŃ PRZYPOMINAJĄCYCH
125 darmowych biletów na festiwal muzyczny Governors Ball dla osób, które
otrzymają pierwszą dawkę szczepionki w punkcie szczepień #VaxtoSchool
Technicy ratownictwa medycznego będą uprawnieni do podawania szczepionki
przeciw COVID-19, dzięki czemu pula specjalistów wykonujących szczepienia w
ramach stanowego programu szczepień powiększy się o ponad 2000 osób
Przeszkolenie 50 000 techników ratownictwa medycznego w celu zwiększenia
liczby szczepień w stanie Nowy Jork
Kontynuacja współpracy administracji stanowej z lokalnymi wydziałami zdrowia,
które mogą pomóc w określeniu miejsc szczepień i zachęcić do udziału w
programie szczepień przypominających
Gubernator Hochul ogłasza nowe środki mające na celu zwiększenie liczby szczepień
przeciw COVID-19 i przygotowanie do szczepień przypominających po ich
zatwierdzeniu przez FDA. Aby nadal wspierać program szczepień mieszkańców stanu
Nowy Jork w wieku szkolnym, w ramach nowego programu zachęt dostępnych jest 125
darmowych biletów na nadchodzący festiwal muzyczny Governors Ball dla osób, które
otrzymają pierwszą dawkę szczepionki w punkcie szczepień #VaxtoSchool.
Gubernator poleciła Stanowemu Departamentowi Zdrowia upoważnić techników
ratownictwa medycznego do podawania szczepionki przeciw COVID-19. Dzięki temu
do stanowego programu szczepień zostanie natychmiast włączonych ponad 2000 w
pełni przeszkolonych osób wykonujących szczepienie. Dodatkowe 50 000 techników
ratownictwa medycznego (EMT) będzie mogło odbyć wymagane szkolenie, aby pomóc
w podawaniu szczepionki przeciw COVID-19 i dawek przypominających.
„Ponad czterech na pięciu dorosłych mieszkańców stanu Nowy Jork otrzymało
przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, i chociaż nasze wyniki w
zakresie zaszczepień znacznie wyprzedzają większość innych stanów, faktem jest, że ci,
którzy nadal nie są zaszczepieni, są znacznie bardziej narażeni na wystąpienie ciężkich
objawów i hospitalizację”, powiedziała Gubernator Hochul. „Szczepionka działa, ale
tylko wtedy, gdy ją przyjmiemy i dlatego stosujemy kreatywne zachęty dla ludzi, którzy
nadal są niezaszczepieni i wprowadzamy niezbędne środki, aby nadal skutecznie
walczyć z wirusem”.

Wymagane szkolenie dla techników ratownictwa medycznego może być ukończone online
lub osobiście. Po wykazaniu online lub osobiście niezbędnych umiejętności, licencjonowani
technicy ratownictwa medycznego uzyskają uprawnienia do podawania szczepionki.
Departament Zdrowia (Department of Health, DOH) kontynuuje współpracę z lokalnymi
wydziałami zdrowia, które najlepiej znają swoje społeczności. Lokalne wydziały
zdrowia zaplanowały masowe kampanie szczepień i mogą odegrać kluczową rolę w
uzupełnieniu braków w zakresie lokalnych możliwości, zwłaszcza w okresie
największego zapotrzebowania. Do tej pory lokalne wydziały zdrowia zrealizowały
ponad 200 kampanii szczepionkowych przeciw COVID-19. Departament Zdrowia
angażuje lokalne wydziały zdrowia, aby dotrzeć do praktyk medycznych, przychodni i
innych podmiotów służby zdrowia w obszarach ich działania, aby zachęcić do udziału
w programie szczepień przypominających.
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła niedawno uruchomienie wielopłaszczyznowej kampanii
#VaxtoSchool, która ma na celu zwiększenie liczby szczepień przeciw COVID-19 wśród
zamieszkujących stan Nowy Jork osób w wieku szkolnym. W ten sposób administracja
zamierza nadać najwyższy priorytet kwestii zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów,
nauczycieli i ich rodzin. W ramach tych działań Gubernator ogłosiła, że nowe punkty
szczepień przeciw COVID-19 #VaxtoSchool będą otwarte w rejonach, w których dane
zebrane na podstawie kodów pocztowych pokazują, że odsetek szczepień wśród
młodzieży w wieku od 12 do 17 lat jest niższy niż średnia dla całego stanu. W każdej
placówce dostępny będzie pracownik służby zdrowia, który odpowie na wszelkie pytania
rodziców i opiekunów osób w wieku szkolnym. Aby zachęcić do szczepień i wesprzeć
kampanię #VaxtoSchool, organizatorzy Governors Ball przekazali 125 darmowych biletów
na wrześniowy festiwal muzyczny na wyspie Randall's Island. Bilety są dostępne dla
osób, które otrzymają pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 w
stanowych punktach szczepień #VaxtoSchool.
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