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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PODJĘCIE PARTNERSTWA Z
ZAWODOWYMI DRUŻYNAMI FUTBOLOWYMI W STANIE NOWY JORK W CELU
WSPIERANIA SZCZEPIEŃ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK
Drużyny Buffalo Bills, New York Giants i New York Jets biorą udział w tej
zintegrowanej kampanii medialnej i programie zachęt do szczepień, aby tej
jesieni zwiększyć liczbę szczepień wśród rodzin w stanie Nowy Jork
Partnerstwo obejmuje loterię futbolową NYS #VaxandWin; 5 losowań, w których
można wygrać nagrody, w tym bilety na mecz, specjalne wrażenia w trakcie
meczu, sygnowany sprzęt i nie tylko
Kwalifikujący się mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy otrzymali pierwszą dawkę
szczepionki między 9 września a 24 października, mogą wziąć udział w tej
loteriitutaj
Pierwsi zwycięzcy zostaną ogłoszeni 29 września, a harmonogram losowań jest
dostępny tutaj
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj zintegrowaną kampanię medialną i program
zachęt do szczepień we współpracy ze wszystkimi trzema zawodowymi drużynami
futbolowymi w stanie Nowy Jork w celu wspierania szczepień wśród obecnie
nieszczepionych mieszkańców stanu. Do zakrojonej na szeroką skalę kampanii
marketingowej i loterii futbolowej #VaxandWin włączają się drużyny Buffalo Bills, New
York Giants i New York Jets, które wraz z władzami stanu apelują do wszystkich
niezaszczepionych dorosłych mieszkańców stanu Nowy Jork i kwalifikujących się
nastolatków w wieku szkolnym do zaszczepienia się tej jesieni, jako że mieszkańcy
stanu Nowy Jork wracają do szkoły, pracy i futbolu.
„Jak usłyszeliśmy od samych graczy, najlepszą obroną jest ofensywa. Władze stanu
Nowy Jork poczyniły ogromne postępy w zaszczepianiu kwalifikujących się
mieszkańców stanu Nowy Jork – jednak przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Wraz z
rozpoczęciem nowego sezonu futbolowego, z dumą ogłaszam ten wyjątkowy program
zachęt do szczepień z udziałem wszystkich zawodowych drużyn futbolowych w stanie
Nowy Jorku, aby kontynuować tę pracę na nowym polu gry,” powiedziała gubernator
Hochul. „Dziękuję drużynom w stanie Nowy Jork – Buffalo Bills, New York Giants i
New York Jets – za rozpoczęcie z nami tego kreatywnego programu i przyłączenie się
do władz stanu w celu rozpowszechniania informacji o tym, jak ważne jest przyjęcie

szczepionki przeciwko COVID-19. Jeśli nadal czekacie, to teraz jest czas, aby się
zaszczepić.”
Współpracując ze wszystkimi trzema drużynami futbolowymi w stanie Nowy Jork w
jednej z najbardziej ekspansywnych jak dotychczas akcji szczepień, zintegrowana
kampania marketingowa obejmuje nowe filmy zachęcające do szczepień i segmenty
radiowe z udziałem byłych zawodników z każdej drużyny, którzy sami otrzymali
szczepionkę przeciwko COVID-19. Kampania obejmuje również integrację
komunikatów stanu na temat szczepionek w kanałach medialnych każdej drużyny, w
tym telewizji, radia w języku angielskim i hiszpańskim przez zawodników drużyny New
York Giants, podcastów, mediów cyfrowych i społecznościowych, aby dotrzeć do
wszystkich rodzin w stanie Nowy Jork za pośrednictwem głosu, któremu mogą zaufać
– zawodników ich ulubionych drużyn futbolowych.
Nowy program szczepień rozszerza zaangażowanie władz stanu w zapewnianie, że
nikt nie zostanie pominięty w naszych działaniach mających na celu zaszczepienie
wszystkich kwalifikujących się mieszkańców stanu Nowy Jork. Do tej pory ponad 80%
dorosłych mieszkańców stanu Nowy Jork otrzymało co najmniej jedną dawkę
szczepionki (CDC), podczas gdy 59,3% 12-17-latków i 68,9% 16-25-latków otrzymało
co najmniej jedną dawkę szczepionki. W uzupełnieniu wielokierunkowej strategii władz
stanu #VaxtoSchool, aktywacja sieci zaufanych pośredników, którzy mogą rozmawiać
z rodzicami i mieszkańcami stanu Nowy Jork w wieku szkolnym o tym, jak ważne jest
otrzymanie szczepionki COVID-19, pozostaje kluczowa dla dizałań podejmowanych
przez władze stanu.
„Władze stanu nieustannie pracują nad zapewnieniem, że wszyscy kwalifikujący się
mieszkańcy stanu nowy Jork otrzymają szczepionkę przeciwko COVID-19”,
powiedział komisarz ds. zdrowia dr Howard Zucker. „Nasze partnerstwo z
zawodowymi drużynami futbolowymi w stanie Nowy Jork za pośrednictwem wielu
kanałów w mediach pomoże zwiększyć nasz zasięg w tym krytycznym momencie, na
początku sezonu jesiennego. Szczepionka przeciwko COVID-19 jest bezpieczna,
skuteczna i stanowi naszą największą ochronę przed wirusem – dziękuję drużynom
Buffalo Bills, New York Giants i New York Jets za przyłączenie się do nas, ponieważ
dzięki nim docieramy do mieszkańców stanu Nowy Jork w każdym wieku w inspirujący
i skuteczny sposób.”
Były gracz obrońca w drużynach Buffalo Bills i Hall of Fame, powiedział: „Jestem
dumny, że mogę być częścią tej dynamicznej inicjatywy, aby zaszczepić mieszkańców
stanu Nowy Jork. Wszyscy jesteśmy graczami w tej samej drużynie w walce przeciwko
COVID-19. Razem możemy wygrać.”
Właściciel i prezes drużyny Buffalo Bills, Kim Pegula, powiedziała: „Jesteśmy
dumni, że możemy wesprzeć działania gubernator Kathy Hochul i władz stanu Nowy
Jork w tej nieustającej walce z wirusem COVID-19. Podejmując działania z drużynami
Giants i Jets, wszyscy mamy nadzieję, że możemy pomóc poprawić wskaźnik
szczepień w naszym stanie.”

„Zawodnicy drużyny New York Giants są dumni z partnerstwa z władzami stanu i
Departamentem Zdrowia stanu Nowy Jork w tej bardzo ważnej inicjatywie, aby
zachęcić ludzi do zaszczepienia się”, powiedział Ronnie Barnes, starszy
wiceprezes usług medycznych, New York Giants. „Każda zaszczepiona osoba
pomoże nam uratować życie i wyjść poza tę pandemię, która dotknęła tak wielu z nas.
Szczepionki się niezwykle skuteczne w spowalnianiu rozprzestrzeniania się choroby i
zapewnianiu ludziom bezpieczeństwa. Każdy, kto ma pytania dotyczące szczepionki,
powinien porozmawiać ze swoim lekarzem prowadzącym.”
„Zdrowie i bezpieczeństwo naszej społeczności to nasz priorytet numer jeden,”
powiedział Dr Damion Martins, główny oficer medyczny New York Jets. „W
związku z tym, że mieszkańcy stanu Nowy Jork wracają do szkół, pracy i na różne
wydarzenia, zachęcamy wszystkich, którzy mogą się zaszczepić, aby to zrobili. W
imieniu drużyny New York Jets jesteśmy dumni, że możemy współpracować z
władzami stanu w tej ważnej pracy i rozpowszechniać wiadomość do wszystkich
mieszkańców stanu Nowy Jork, abyśmy mogli chronić siebie samych i siebie
nawzajem.”
W ramach programu władze stanu uruchomiły loterię futbolową #VaxandWin, nowy
program zachęt do szczepień z udziałem wszystkich trzech drużyn futbolowych.
Zgłoszenia do loterii są otwarte od dzisiaj dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy
Jork, którzy otrzymali pierwszą dawkę szczepionki COVID-19 między 9 września a 24
października, co stanowi kolejny atrakcyjny bodziec dla mieszkańców stanu Nowy Jork
do zaszczepienia się.
Kwalifikujący się mieszkańcy stanu Nowy Jork w wieku 18 i więcej lat mogą wziąć
udział w loterii, w której do wygrania są nagrody dla całej rodziny od drużyn Buffalo
Bills, New York Giants i New York Jets, w tym do czterech biletów na mecze, specjalne
wrażenia podczas meczów, wycieczki po stadionie, podpisane stroje drużynowe,
rozmowy FaceTime byłymi zawodnikami i wiele innych. Rodzice lub opiekunowie mogą
zgłosić swoje dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Pierwsi zwycięzcy zostaną ogłoszeni 29
września, a kolejne losowania będą się odbywać się co tydzień przez następne cztery
tygodnie.
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą odwiedzić stronę vaccines.gov, wysłać SMS ze
swoim kodem ZIP na numer 438829 lub zadzwonić pod numer 1-800-232-0233, aby
znaleźć pobliski punkt szczepień i zaszczepić się przeciwko COVID-19 już dziś.
Więcej informacji na temat loterii futbolowej władz stanu Nowy Jork #VaxandWin
można znaleźć na stronie tutaj, a kwalifikujący się mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą
wziąć udział w loterii tutaj.
Więcej informacji na temat szczepionki przeciwko COVID-19 i szczepionki dla dzieci w
wieku szkolnym mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą znaleźć na naszej specjalnej

stronie internetowej ny.gov/vaxtoschool lub śledzić stronę programu @VaccinateNY na
Instagramie.
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