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GUBERNATOR KATHY HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE SZCZEPIEŃ 
PRZYPOMINAJĄCYCH PRZECIW COVID-19 W PRZYPADKU UPRAWNIONYCH 

NOWOJORCZYKÓW  
  

Stan Nowy Jork zgadza się z rekomendacjami CDC dotyczącymi zapewnienia 
dłuższej ochrony przed wirusem szczególnie zagrożonych mieszkańców  

  
Wdrożono zdecydowane działania (m.in. informacyjne) mające na celu 

zapewnienie dostępności dawek przypominających w całym stanie (w tym nową 
specjalną stronę internetową poświęconą dawkom przypominającym: 

NY.gov/Boosters)  
  

Wszyscy mieszkańcy stanu są zachęcani do przyjmowania zalecanych 
szczepionek sezonowych – dotyczy to wszystkich zalecanych dawek szczepionki 

przeciw COVID-19 i grypie  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś podjęcie zdecydowanych działań mających na 
celu wprowadzenie dawek przypominających w ramach stanowego programu 
szczepień przeciw COVID-19. Kwalifikujący się mieszkańcy stanu mogą liczyć na 
sprawną, sprawiedliwą i skuteczną dystrybucję dawek przypominających.  
  
„Naszym głównym priorytetem są zadania zapobiegające rozprzestrzenianiu się stale 
mutującego wirusa i ochrona mieszkańców stanu Nowy Jork za pomocą skutecznych i 
długo działających szczepionek” – powiedziała gubernator Kathy Hochul. „Jak 
słyszeliśmy od naszych federalnych i stanowych ekspertów medycznych i 
zdrowotnych, podobnie jak w przypadku wielu innych szczepionek, odporność po 
podaniu szczepionki przeciw COVID-19 może z czasem słabnąć. Dawka 
przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 pomoże szczególnie zagrożonym 
mieszkańcom stanu dłużej cieszyć się ochroną przed wirusem. Nasze działania 
koncentrują się głównie na jak najszybszym zaszczepieniu wszystkich 
niezaszczepionych osób, ale apeluję do mieszkańców, którzy kwalifikują się do 
otrzymania dawki przypominającej, aby nie tracili czasu i bezzwłocznie zadbali o 
maksymalną ochronę przed COVID-19”.  
  
W liście do komisarza ds. zdrowia Grupa Zadaniowa ds. Doradztwa Klinicznego stanu 
Nowy Jork (New York State Clinical Advisory Task Force) poparła oświadczenie CDC 
wydane 24 września przez dyrektora Walensky'ego, dając nowy impuls w walce z 
COVID-19 na terenie stanu. Zgodnie z zaleceniami CDC wyodrębniono cztery grupy 

https://www.ny.gov/boosters


mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy kwalifikują się do otrzymania dawki 
przypominającej szczepionki przeciw COVID-19:  
  

·  Osoby, które przyjęły szczepionkę Pfizer-BioNTech, POWINNY otrzymać dawkę 
przypominającą co najmniej sześć miesięcy po pierwszej serii szczepień, JEŻELI:  

• Mają ukończone 65 lat lub mieszkają w domu opieki długoterminowej.  
• Mają 50–64 lata i wykryto u nich choroby współistniejące.  

  
·  Osoby, które przyjęły szczepionkę Pfizer-BioNTech, MOGĄ otrzymać dawkę 

przypominającą co najmniej sześć miesięcy po pierwszej serii szczepień, JEŻELI:  
• Mają 18–49 lat i wykryto u nich choroby współistniejące (w zależności od 

indywidualnych korzyści i czynników ryzyka).  
• Mają 18–64 lata i są w większym stopniu narażone na kontakt z COVID-19 ze 

względu na pracę lub szkołę (w zależności od indywidualnych korzyści i 
czynników ryzyka).  

  
Obecnie do szczepienia kwalifikują się osoby, które przyjęły szczepionkę Pfizer-
BioNTech w ramach pierwszej serii szczepień co najmniej sześć miesięcy 
temu. Osoby, które przyjęły szczepionki Moderna i Janssen/Johnson & Johnson (J&J), 
nie kwalifikują się do otrzymania dawek przypominających, ale może się to zmienić w 
przyszłości.  
  
„Szczepionki przeciw COVID-19 są cały czas bardzo skutecznie zapobiegają ciężkim 
przypadkom zachorowań i hospitalizacji” – powiedział komisarz ds. zdrowia, dr 
Howard Zucker. „Po przeanalizowaniu danych ze stanu Nowy Jork, z całych Stanów 
Zjednoczonych i z całego świata nasi federalni i stanowi eksperci ds. zdrowia, w tym 
Komisja Doradztwa Klinicznego stanu Nowy Jork, są zgodni co do tego, że bardziej 
narażone na zachorowanie osoby mogą utrzymać poziom ochrony, przyjmując dawkę 
przypominającą co najmniej sześć miesięcy po zakończeniu pierwszej serii szczepień 
preparatem Pfizer-BioNTech. Kwalifikujący się mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni 
przyjąć szczepionkę przypominającą, a w razie pytań zwrócić się do placówki opieki 
zdrowotnej. Wiele szczepionek wymaga podania więcej niż jednej lub dwóch dawek w 
celu zapewnienia trwałej ochrony. Dotyczy to m.in. szczepień przeciw tężcowi, odrze-
śwince-różyczce oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B”.  
  
Ponieważ władze stanu już wcześniej planowały akcję szczepień przypominających, 
bezpłatne dawki szczepionki są już powszechnie dostępne w prowadzonych przez stan 
punktach masowych szczepień, aptekach, lokalnych wydziałach zdrowia, klinikach, 
ośrodkach zdrowia z atestem federalnym i innych miejscach w całym stanie Nowy 
Jork.  
  
W ramach tych działań stan uruchomił nową stronę internetową zawierającą informacje 
na temat dawek przypominających, dawek dodatkowych i kryteriów kwalifikacyjnych. 
Znajdują się tam też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz materiały dla 
świadczeniodawców w terenie, które mają pomóc w rozpowszechnianiu informacji 
wśród kwalifikujących się osób. Stan będzie organizować działania informacyjne 
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dotyczące wszystkich kwalifikujących się mieszkańców, w tym akcję wysyłania 
wiadomości e-mail i SMS, tradycyjne i cyfrowe działania marketingowe oraz lokalne 
powiadomienia skierowane do pełni zaszczepionych osób za pośrednictwem platformy 
Excelsior Pass.  
  

Gubernator Hochul ogłosiła też niedawno, że lokalne wydziały zdrowia na terenie 
całego stanu otrzymają 65 mln USD na pomoc w szybkiej i sprawnej dystrybucji dawek 
przypominających. Ponadto gubernator wydała zezwolenie na dystrybucję szczepionek 
przeciw COVID-19 przez techników ratownictwa medycznego, dzięki czemu do 
stanowego programu szczepień natychmiast zostało włączonych ponad 2000 w pełni 
przeszkolonych osób. Dodatkowe 50 000 techników ratownictwa medycznego (EMT) 
będzie mogło odbyć wymagane szkolenie, aby pomóc w podawaniu szczepionki 
przeciw COVID-19 i dawek przypominających.  
  
Stan przypomina również, aby w tym okresie przyjmować wszystkie szczepionki 
sezonowe – w tym przeciw grypie. Szczepionkę przeciw COVID-19 i dawkę 
przypominającą można otrzymać w tym samym czasie co szczepionkę przeciwko 
grypie, m.in. w niektórych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, a także w 
niektórych przychodniach i aptekach lokalnych wydziałów zdrowia w poszczególnych 
hrabstwach.  
  
Obecnie tylko kwalifikujące się osoby powinny przyjąć dawkę przypominającą 
szczepionki przeciw COVID-19. Władze stanu Nowy Jork będą uważnie obserwować 
postępy naukowców i przekażą mieszkańcom odpowiednie informacje, gdy dostępne 
będą nowe dane.  
  

Wszystkie punkty masowych szczepień w stanie Nowy Jork są teraz otwarte dla 
mieszkańców kwalifikujących się do przyjęcia dawki przypominającej. Aby umówić się 
na szczepienie w stanowym punkcie szczepień masowych, można skorzystać ze 
strony Am I Eligible lub skontaktować się z infolinią: 1-833-NYS-4-VAX. Można się 
również skontaktować z lokalną przychodnią, apteką lub lekarzem w celu umówienia 
terminu w miejscu, w którym szczepionki są dostępne. 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. Umawiając się na wizytę, należy sprawdzić, czy dany punkt wykonuje 
szczepienia dawką przypominającą.  
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