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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA KARTĘ EXCELSIOR PASS PIERWSZYM W 
KRAJU NARZĘDZIEM DO ZATWIERDZANIA CERTYFIKATÓW WYDAWANYCH 

PRZEZ WŁADZE STANÓW W USA W OPARCIU O FEDERALNE I STANOWE 
WYTYCZNE DOTYCZĄCE COVID-19  

  
Uaktualniona aplikacja Scanner jest dostępna dla firm na terenie całego kraju, 

umożliwiając bezpłatną, bezpieczną i pewną autoryzację międzystanową  
  

Ponad 5,6 mln pobrań kart Excelsior Pass i Excelsior Pass Plus od momentu 
uruchomienia; mieszkańcy stanu Nowy Jork zaszczepieni w New Jersey lub 

Vermont mogą teraz pobrać swoje karty  
  

Ponad 145 000 pobrań aplikacji Excelsior Pass Scanner, co wskazuje na 
integrację z firmami w stanie Nowy Jork; nowe materiały marketingowe dla firm 

są dostępne tutaj  
  

Dowiedz się więcej o certyfikacie Excelsior Pass i pobierz aplikację tutaj  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że aplikacja Excelsior Pass Scanner dla 
stanu Nowy Jork – bezpłatna aplikacja wspomagająca dla firm – została 
zaktualizowana, aby umożliwić zatwierdzanie kart zdrowotnych SMART (SMART 
Health Cards) wydawanych przez zaufane podmioty wydające spoza stanu Nowy Jork 
na podstawie federalnych i stanowych wytycznych dotyczących COVID-19. To 
pierwsze w kraju rozwiązanie, realizowane przez stan i zaprojektowane we współpracy 
z przedstawicielami Inicjatywy na rzecz Zaświadczania Szczepień (Vaccine Credential 
Initiative, VCI) – koalicją ponad 800 organizacji publicznych i prywatnych, w tym Mayo 
Clinic, Boston Children's Hospital, Microsoft, MITRE i The Commons Project 
Foundation – nowy system zatwierdzania tej aplikacji spełnia standardy i umożliwia 
uznawanie zaświadczeń szczepień przeciwko COVID-19 przez podmioty wydające je 
w całym kraju, pomagając większej liczbie osób bezpiecznie wrócić do pracy, szkoły, 
korzystania z rozrywki i podróżowania. W ramach zaangażowania władz stanu na 
rzecz równości i dostępu, aplikację może pobrać za darmo każda firma lub obiekt w 
USA.  
  
Do tej pory wydano ponad 5,6 mln certyfikatów Excelsior Pass, w tym ponad 800 000 
certyfikatów Excelsior Pass Plus, od momentu gdy władze stanu Nowy Jork uruchomiły 
pierwszą w kraju, niezależną platformę. Platforma Excelsior Pass oferuje obecnie 
przedstawienie dowodu szczepienia przeciwko COVID-19 i/lub negatywnego wyniku 
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testu poprzez trzy różne opcje certyfikatu Excelsior Pass, jak również cyfrową kopię 
rejestru szczepień przeciwko COVID-19 i/lub negatywnego wyniku testu poprzez trzy 
różne opcje certyfikatu Excelsior Pass Plus. Mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy 
zostali zaszczepieni w New Jersey lub Vermont, mogą teraz pobrać swój dowód 
szczepienia lub cyfrowy zapis szczepienia za pośrednictwem Excelsior Pass i 
Excelsior Pass Plus.  
  
„Stan Nowy Jork został dotkliwie doświadczony przez COVID-19, dlatego podejmujemy 
zdecydowane działania w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, aby ożywić 
gospodarkę”, powiedziała gubernator Hochul. „Excelsior Pass i Excelsior Pass  Plus 
– pierwszy w kraju system przedstawiania dowodu zaszczepienia i negatywnego 
wyniku testu – są krytycznymi narzędziami w bezpiecznym ponownym otwarciu naszej 
gospodarki i ochronie zdrowia publicznego w stanie Nowy Jork. Rozszerzamy to 
rozwiązanie jeszcze bardziej dzięki zestawowi standardów, które mogą być stosowane 
i zatwierdzane przez wszystkie firmy za darmo, w całym kraju, w oparciu o wspólne 
polityki i zobowiązania, do których mieszkańcy stanu Nowy Jork mają zaufanie.”  
  
Rozszerzone możliwości zatwierdzania przez aplikację Scanner jeszcze bardziej 
potwierdzają zaangażowanie władz stanu w zapewnienie firmom w stanie Nowy Jork 
wszelkich narzędzi do ponownego otwarcia i pozostania otwartym, jednocześnie 
tworząc model współpracy na poziomie krajowym. Po dzisiejszej aktualizacji, aplikacja 
Scanner będzie umożliwiać zatwierdzanie certyfikatów z amerykańskich stanów, które 
wydają karty SMART Health Cards, w tym Kalifornii, Hawajów, Luizjany, Wirginii, a 
wkrótce także stanu Waszyngton – umożliwiając firmom korzystanie z aplikacji do 
bezproblemowego i bezdotykowego wejścia dostępu dla większej liczby klientów spoza 
stanu Nowy Jork.  
  
„Jesteśmy podekscytowani współpracą i liderami stanu Nowy Jork w opracowywaniu 
łatwego w użyciu narzędzia do zatwierdzania dowodu szczepienia, ponieważ 
rozpoczyna się jesień i przewidujemy wzrost aktywności w pomieszczeniach 
zamkniętych”, powiedział dr Brian Anderson, główny lekarz ds. zdrowia 
cyfrowego w MITRE i współprowadzący VCI. „Koordynacja pomiędzy takimi stanami 
jak Nowy Jork, Kalifornia i Waszyngton ilustruje moc swobodnie dostępnego 
oprogramowania typu open source – zasad dotyczących kart SMART Health Cards i 
jego standardów – w celu wspierania innowacji, integracji i interoperacyjności w USA i 
za granicą.”  
  
„Wprowadzenie przez władze stanu Nowy Jork kart SMART Health Cards i aktualizacja 
aplikacji Scanner to świetny przykład tego, co można osiągnąć, gdy organizacje 
publiczne, prywatne i społeczne współpracują ze sobą, aby reagować na sytuacje 
kryzysowe i rozwiązywać problemy”, powiedziała Lila Tretikov, wiceprezes i 
zastępca dyrektora ds. technicznych w firmie Microsoft. „Potrzeba pilnej reakcji na 
wirusa COVID-19 jest tym, co zainspirowało członków VCI do połączenia się ponad 
granicami w prawdziwym wyrazie otwartej współpracy, rozwijając standard, który 
stawia ludzi na pierwszym miejscu. Cieszę się, że osoby prywatne, firmy i innowatorzy 
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w służbie publicznej, tacy jak władze stanu Nowy Jork, wykorzystują karty SMART 
Health Cards w sposób, który kontynuuje wspieranie tej współpracy.”.  
  
„VCI wprowadziło katy SMART Health Cards z myślą o pomocy w bezpiecznym 
ponownym otwarciu świata poprzez zapewnienie osobom dostępu do godnej zaufania 
kopii ich kart szczepień do wykorzystania gdziekolwiek i kiedykolwiek mogą tego 
potrzebować”, powiedział JP Pollak, współzałożyciel The Commons Project i 
starszy badacz z Cornell University. „Dzięki zaufanym podmiotom wydającym w 
całym kraju, w tym partnerstwu i przywództwu ze strony władz stanu Nowy Jork i 
innych, które są orędownikami tej technologii i demonstrują znaczenie jej stosowania, 
ponad 150 mln mieszkańców Stanów Zjednoczonych ma dostęp do kart SMART 
Health Card. Najnowsza aktualizacja aplikacji Excelsior Pass Scanner zapewnia 
mieszkańcom stanu Nowy Jork, takim jak ja – a także milionom innych osób w Stanach 
Zjednoczonych – moc prostego, usprawnionego mechanizmu korzystania z ich kart 
SMART Health Cards w sposób, który ma znaczenie.”   
  
Za pośrednictwem mechanizmu reguł aplikacji Scanner, ramy zaufanych podmiotów 
wydających zapewniają, że zatwierdzone certyfikaty spełniają standardy stanu Nowy 
Jork dotyczące ich wydawania. W oparciu o stanowe i federalne wytyczne dotyczące 
zdrowia publicznego, obejmują one rodzaj szczepionki, definicję pełnego 
zaszczepienia, zobowiązanie do dostępności w formie drukowanej i cyfrowej oraz 
ochronę danych zdrowotnych osób. Aplikacja będzie również umożliwiać zatwierdzanie 
kart SMART Health Cards przez inne zaufane podmioty wydające VCI za darmo.  
  
„Od marca, zespół roboczy w stanie Nowy Jork pracował dzień i noc, aby opracować 
pierwsze w kraju rozwiązanie Pass do zatwierdzania dowodu zaszczepienia przeciwko 
COVID-19 lub negatywnego wyniku testu”, powiedział Rajiv Rao, główny informatyk 
i zastępca głównego informatyka w stanie Nowy Jork. „Dzisiejsza aktualizacja 
aplikacji NYS Excelsior Pass Scanner rozszerza jej możliwości i zasięg, zarówno dla 
osób indywidualnych, jak i organizacji, firm i miejsc w całym kraju. Jako pierwszy 
system zatwierdzania i narzędzie do tworzenia reguł na federalnych i państwowych 
wytycznych COVID-19, tworzymy nową, bezpłatną, dostępną infrastrukturę cyfrową, 
która zbliża nas wszystkich do siebie – i bliżej ludzi i rzeczy, których zbyt długo nam 
brakowało.”  
  
„Składamy wyrazu uznania dla władz stanu Nowy Jork za zobowiązanie się do 
stworzenia otwartych ram dla cyfrowej weryfikacji zapisów szczepień,” powiedział 
Rick Klau, główny specjalista ds. innowacji technologicznych w Kalifornijskim 
Departamencie Technologii. „Ta aktualizacja jest ważnym krokiem naprzód dla 
krajowego, interoperacyjnego systemu, który ułatwia weryfikację informacji o 
szczepieniach zarówno dla mieszkańców, jak i firm.”  
  
„Zastosowana technologia pomoże zapewnić, że weryfikacja szczepień może odbywać 
się łatwiej i skuteczniej”, powiedział Jay Inslee gubernator stanu 
Waszyngton. „Cieszę się, że stan Waszyngton ma możliwość współpracować z innymi 
stanami, aby udostępnić tę technologię i rozwiązania kart SMART Health Card 



większej liczbie osób. To narzędzie pomoże nam powstrzymać rozprzestrzenianie się 
wirusa COVID i uratować więcej istnień ludzkich.”  
  
Do tej pory zanotowano ponad 145 000 pobrań aplikacji Excelsior Pass Scanner, co 
świadczy o tym, jak ważne jest to narzędzie w pomaganiu firmom w stanie Nowy Jork 
w bezpiecznym i inteligentnym ponownym otwarciu. Organizatorzy takich wydarzeń w 
stanie Nowy Jork, jak New York Fashion Week, mecz Buffalo Bills na stadionie 
Highmark i Tilles Center na Long Island University ogłosiły wykorzystanie certyfikatu 
Excelsior Pass i Excelsior Pass Plus podczas swoich ostatnich i nadchodzących 
imprez. Firmy w stanie Nowy Jork, zarówno te duże, jak i te małe, z różnych sektorów, 
które zostały dotknięte kryzysem, wykorzystują Excelsior Pass w skali całego kraju.  
  
Każda firma, obiekt lub organizacja w stanie Nowy Jork może natychmiast zacząć 
akceptować Excelsior Pass i/lub Excelsior Pass Plus poprzez pobranie darmowej, 
zatwierdzonej aplikacji NYS Excelsior Pass Scanner z Apple App Store lub Google 
Play Store i wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego. Więcej informacji na 
temat Excelsior Pass i Excelsior Pass Plus dla firm można znaleźć tutaj. Nowe zasoby 
marketingowe dla firm są dostępne tutaj. Aplikacja służy wyłącznie do zatwierdzania 
certyfikatów wystawionych przez zaufane podmioty wydające, stanowiących dowód 
szczepienia i/lub negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19, w celu 
umożliwienia wejścia do przedsiębiorstwa w oparciu o ramy inteligentnych kart 
zdrowia..  
  
Zainteresowani mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą odwiedzić 
stronę epass.ny.gov, aby już dziś pobrać bezpłatną kartę i dowiedzieć się 
więcej tutaj. Informujemy wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, że karta Excelsior 
Vaccination Pass Plus jest bezpieczną, cyfrową kopią danych dotyczących szczepień 
danej osoby i jako taka nie posiada daty ważności. Certyfikaty Excelsior Vaccination 
Pass są ważne przez 365 dni od ostatniej dawki pierwszej serii szczepionki danej 
osoby. Osoby, które otrzymały kartę Excelsior Vaccination Pass przed wprowadzeniem 
aktualizacji w maju, mogą w każdej chwili pobrać nową kartę na stronie epass.ny.gov.  
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