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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE 120 MOBILNYCH PUNKTÓW 
SZCZEPIEŃ PRZE OKRES 12 TYGODNI W RAMACH STANOWEJ KAMPANII 
#VAXTOSCHOOL MAJĄCEJ NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY SZCZEPIEŃ 

WŚRÓD MŁODSZYCH MIESZKAOŃCÓW STANU NOWY JORK  
  

Dodatkowe punkty szczepień w celu zwiększenie liczby szczepień wśród dzieci w 
wieku od 12 do 17 lat w całym stanie 

  
Nowa strona internetowa pod adresem ny.gov/vaxtoschool dla rodziców i 

opiekunów zawierająca gotowe zasoby dla szkół i miejscowości organizujących 
akcje szczepień w ramach kampanii #VaxtoSchool  

  
Otwarcie mobilnych punktów szczepień #VaxtoSchool na obszarach o niskim 

wskaźniku szczepień COVID-19 wśród 12-17-latków oraz uruchomienie 
autobusów w ramach kampanii #VaxtoSchool  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że 120 nowych mobilnych punktów 
szczepień #VaxtoSchool zostanie otwartych w całym stanie Nowy Jork przez okres 12 
tygodni w ramach kampanii #VaxtoSchool mającej na celu zwiększenie wskaźników 
szczepień wśród młodszych mieszkańców stanu Nowy Jork. W ciągu następnych 12 
tygodni Departament Zdrowia Stanu (State Department of Health) będzie 
współpracować z lokalnymi władzami, organizacjami społecznymi i ośrodkami opieki 
zdrowotnej w celu utworzenia tych nowych punktów we wszystkich regionach stanu, 
wspierając cel stanu, jakim jest znaczne zwiększenie liczby szczepień wśród tej grupy 
demograficznej. We współpracy z władzami stanu, każdy region będzie organizować 
dwa nowe wydarzenia tygodniowo, a partnerzy, miejsca akcji szczepień i działania 
informacyjne będą dostosowane do potrzeb społeczności, którym mają służyć. 
  
„Od czasu objęcia przeze mnie stanowiska gubernatora cztery tygodnie temu, stawiam 
sprawę jasno: musimy zapewnić dzieciom, nauczycielom i pracownikom bezpieczny 
powrót do szkoły”, powiedziała gubernator Hochul. „Mobilne punkty szczepień 
pozwolą nam rozszerzyć kampanię #VaxtoSchool na drogi i docierać do społeczności, 
w których liczba szczepień wśród młodych mieszkańców stanu Nowy Jork wciąż nie 
jest wystarczająca, dlatego musimy dotrzeć do jak największej liczby rodzin i sprawić, 
by nasze szkoły były bezpieczniejsze zarówno dla uczniów, jak i pracowników.”  
 
Ogólnostanowa kampania #VaxtoSchool, mająca na celu wsparcie zwiększenia liczby 
szczepień przeciwko COVID-19 wśród mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers
https://covid19vaccine.health.ny.gov/educational-assets


szkolnym, stanowi kontynuację zaangażowania pani gubernator w uczynienie zdrowia i 
dobrego samopoczucia uczniów, nauczycieli i rodzin najwyższym priorytetem.  
  
W każdym punkcie szczepień dostępny będzie specjalista z zakresu medycyny 
środowiskowej, który odpowie na wszelkie pytania, jakie mogą mieć rodzice i 
opiekunowie mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku szkolnym. Wraz z nowymi 
punktami szczepień, jako kolejne narzędzie do promowania i dostępu do szczepień w 
społecznościach w stanie Nowy Jork, autobusy #VaxtoSchool – mobilne punkty 
szczepień – są uruchamiane w dogodnych, zlokalizowanych przy szkołach i 
skupiających młodzież miejscach, takich jak publiczne przestrzenie rekreacyjne, np. 
boiska do koszykówki i parki. Pomoże to zwiększyć dostępność szczepionki dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku szkolnym i ich rodzin – umożliwiając im dostęp 
do szczepionki tam, gdzie przebywają, w sposób, któremu mogą zaufać. 
  
Jako część tych działań, gubernator Hochul niedawno ogłosiła uruchomienie 
nowej, dedykowanej strony internetowej pod adresem ny.gov/vaxtoschool zawierającej 
najważniejsze zasoby i materiały dla rodziców i opiekunów młodzieży szkolnej w stanie 
Nowy Jork oraz w społeczności szkolnych. Nowa strona zawiera informacje, oraz 
odpowiedzi na Często zadawane pytania dla rodziców i opiekunów, jak również 
wiele gotowych oznakowań dla dyrektorów szkół, aby wspierać edukację i działania w 
ramach kampanii #VaxtoSchool w swoich lokalnych społecznościach w danej 
lokalizacji. Strona ta będzie stale aktualizowana o nowe informacje na temat kampanii 
#VaxtoSchool, w tym o mobilnych punktach szczepień i działaniach motywacyjnych – 
takich jak niedawne partnerstwo z organizatorami festiwalu Governor's Ball, w ramach 
którego przekazali oni 125 darmowych biletów na rzecz wsparcia stanowego programu 
#VaxtoSchool.  
  
Władze stanu uruchomiły nowy kanał na Instagramie, @VaccinateNY, aby 
bezpośrednio edukować mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku szkolnym i ich rodziny 
na temat szczepionki przeciwko COVID-19. Nowa strona w mediach 
społecznościowych zapewnia przystępne, interaktywne treści dzięki zrozumiałym 
informacjom o szczepionce, potencjalnym partnerstwom w zakresie tworzenia treści, 
wiadomościom związanym z kampanią #VaxtoSchool i konkursom na projekt w 
mediach społecznościowych oraz krótkim filmom objaśniającym, zapewniając, że 
wykorzystamy każdy możliwy sposób w naszych działaniach mających na celu 
dostarczenie wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork faktów na temat szczepionki 
przeciwko COVID-19. DOH również będzie rozwijać te cyfrowe działania edukacyjne 
we wszystkich swoich kanałach, w tym na Facebooku, Instagramie i Twitterze. 
 
Dzieci w wieku od 12 do 17 lat mogą otrzymać szczepionkę Pfizer-BioNTech 
przeciwko COVID-19, która jest dostępna na podstawie zezwolenia na użycie w 
nagłych wypadkach dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat i jest w pełni zatwierdzona dla 
osób w wieku 16 lat i starszych. Pozostałe szczepionki COVID-19 nie są jeszcze 
dopuszczone do obrotu ani zatwierdzone dla tej grupy wiekowej. Jeśli jesteś rodzicem 
lub opiekunem młodego mieszkańca stanu Nowy Jork w wieku szkolnym, możesz 
również odwiedzić stronę vaccines.gov, wysłać SMS ze swoim kodem ZIP na numer 
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438829 lub zadzwonić pod numer 1-800-232-0233, aby znaleźć najbliższy punkt 
szczepień. Prosimy upewnić się, że dostawca oferuje szczepionkę Pfizer-BioNTech 
przeciwko COVID-19.  
 
Zwracamy się do rodziców o upewnienie się, że ich dziecko posiada aktualne 
wszystkie zalecane i wymagane szczepienia. Więcej informacji na temat zalecanych 
szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży można znaleźć na stronie 
internetowej Departamentu Zdrowia.  
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