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GUBERNATOR HOCHUL PRZYPOMINA MIESZKAŃCOM STANU NOWY JORK O 
SZCZEPIENIACH W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM SEZONU GRYPOWEGO  

  
Ukazała się nowa reklama społeczna zachęcająca do szczepień przeciw grypie i 

COVID-19  
  

Szczepionkę przeciw COVID-19 można otrzymać w tym samym czasie co 
szczepionkę przeciw grypie  

  
W 2020 r. odnotowano rekordowo niską liczbę przypadków grypy ze względu na 
noszenie maseczek i zachowanie dystansu społecznego. W sezonie grypowym 

2021 środki zapobiegawcze będą miały kluczowe znaczenie.  
  
Gubernator Kathy Hochul opublikowała dziś nową reklamę społeczną zachęcającą 
mieszkańców stanu Nowy Jork do zaszczepienia się przeciw grypie i COVID-19 w 
związku z sezonem grypowym. Szczepionkę przeciw COVID-19 i/lub dawkę 
przypominającą można otrzymać w tym samym czasie co szczepionkę przeciwko 
grypie sezonowej. Sezon grypowy trwa zwykle od października do maja, a jego szczyt 
przypada na okres od grudnia do lutego.  

  

„Szczepionka jest najskuteczniejszą obroną przed grypą i COVID-19” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Szczepiąc się, chronimy nie tylko siebie, ale też ludzi wokół nas. 
Wszyscy mieszkańcy stanu powinni się zaszczepić, aby chronić siebie, swoje rodziny, 
przyjaciół i współpracowników zarówno przed grypą, jak i wirusem COVID-19”.  
  

Stanowy Departament Zdrowia zaleca, aby każda osoba mająca ukończone sześć 
miesięcy życia przyjęła szczepionkę przeciw grypie. Jest to szczególnie zalecane w 
przypadku osób z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań po grypie, w tym 
dzieci poniżej 2. roku życia, kobiet w ciąży i dorosłych powyżej 65. roku życia. Osoby z 
chorobami współistniejącymi, takimi jak astma czy schorzenia serca, są również 
bardziej narażone na ryzyko, podobnie jak osoby z osłabionym układem 
odpornościowym z powodu chorób lub terapii lekowych, takich jak chemioterapia lub 
stałe przyjmowanie sterydów. Ponieważ wirus grypy może łatwo rozprzestrzeniać się 
przez kaszel lub kichanie, ważne jest również, aby członkowie rodzin i osoby 
pozostające w stałym kontakcie z osobami z grupy wysokiego ryzyka przyjęły 
szczepionkę przeciw grypie.  

  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=19016a63-469a5378-19039356-0cc47a6d17e0-07c8faf99cb10f8e&q=1&e=6a604fe6-5f5a-423f-b0ae-40133c38a693&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fuxls2737wjp1lgt%2FDOHFLU2021English30_h264.mp4%3Fdl%3D0


„Stale monitorujemy zarówno aktywność wirusa grypy, jak i COVID-19, aby skuteczniej 
chronić mieszkańców stanu Nowy Jork, edukować ich i zachęcać do szczepień 
przeciwko obu tym chorobom zakaźnym” – powiedział komisarz ds. zdrowia, dr 
Howard Zucker. „Oba wirusy mogą powodować poważne powikłania wymagające 
hospitalizacji, więc mimo że zaszczepienie się przeciwko grypie i COVID-19 pozostaje 
najlepszym sposobem na walkę z tymi infekcjami, ważne jest również noszenie 
maseczki, zachowanie dystansu społecznego tam, gdzie to możliwe, a także 
odpowiednie dbanie o higienę. Pomoże to zachować zdrowie i zmniejszyć liczbę 
hospitalizacji”.  
  
Transkrypcja nowej reklamy społecznej:  

Czy jesteście gotowi na sezon grypowy?  
Dzieci wróciły do szkół, a wielu dorosłych – do pracy, dlatego tej jesieni i zimy 
musimy być przygotowani na grypę i COVID.  
Chrońmy sobie, swoje rodziny i swoje społeczności, przyjmując szczepionki 

przeciw OBU tym wirusom.  
Każda osoba (mająca ukończone sześć miesięcy życia) powinna przyjąć 
szczepionkę przeciw grypie, a osoby, które ukończyły 12 lat, powinny też 
zaszczepić się przeciw COVID.  
Zapytaj w swojej placówce opieki zdrowotnej o szczepienia przeciw grypie i 

COVID-19.  
Dowiedz się więcej na stronie health.ny.gov/flu  

  
Dane dotyczące aktywności wirusa grypy będą dostępne na stronie New York State 
Flu Tracker. Flu Tracker to tablica informacyjna działająca w ramach witryny New York 
State Health Connector, która zawiera aktualne informacje na temat aktywności wirusa 
grypy na poziomie lokalnym, regionalnym i stanowym. Kliknij tutaj, aby obejrzeć film 
prezentujący korzystanie z narzędzia New York State Flu Tracker. Raport New York 
State COVID-19 Tracker jest dostępny w tym miejscu.  

  

W ubiegłym sezonie grypowym liczba zachorowań na grypę w stanie Nowy Jork 
osiągnęła rekordowo niski poziom, ponieważ mieszkańcy nosili maseczki, zachowywali 
dystans społeczny i często myli ręce – to właśnie te działania i zachowania pomagają 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 od początku pandemii.  
  
Oprócz zaszczepienia się przeciw grypie i pozostawania w domu w czasie choroby, 
bardzo ważne jest przestrzeganie zasad dbania o higienę rąk:  

• Aby chronić się przed zarazkami i nie przenosić ich na inne osoby, należy 
często myć ręce ciepłą wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund.  

• Na wypadek gdyby woda i mydło nie były akurat dostępne, należy nosić ze sobą 
płyn do odkażania rąk na bazie alkoholu. Płyn musi zawierać co najmniej 60% 
alkoholu.  

• Nie należy kaszleć ani kichać w dłonie, tylko zakrywać usta i nos.  

Wszystkie punkty masowych szczepień w stanie Nowy Jork są otwarte dla 
mieszkańców stanu spełniających kryteria kwalifikacji do szczepienia przeciw COVID-
19 — bez zapisów, według kolejności przybycia. Osoby, które wolą się umówić na 

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd
https://www.youtube.com/watch?v=yoZAZ3X8L4A&feature=youtu.be
https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Map?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n


konkretny termin w stanowym punkcie szczepień masowych, mogą w tym celu 
skorzystać z aplikacji Am I Eligible lub skontaktować się z infolinią: 1-833-NYS-4-VAX. 
Można się również skontaktować z lokalną przychodnią, apteką, lekarzem lub 
szpitalem w celu umówienia się na termin szczepienia w miejscu, w którym szczepionki 
są dostępne, lub odwiedzić stronę internetową vaccines.gov, aby znaleźć informacje 
dotyczące terminów szczepień przeciw COVID-19 w swojej okolicy. Informacji o 
najbliższych punktach szczepień przeciw grypie udzielają placówki opieki zdrowotnej i 
lokalne wydziały zdrowia. Można je także znaleźć tutaj.  
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