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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZWYCIĘZCÓW TRZECIEJ RUNDY LOTERII 

FUTBOLOWEJ #VAXANDWIN WE WSPÓŁPRACY Z ZAWODOWYMI DRUŻYNAMI 
PIŁKARSKIMI ZE STANU NOWY JORK  

  
Nagrodami są bilety na mecz, specjalne przeżycia w trakcie meczu, podpisany 
sprzęt i wiele więcej od drużyn Buffalo Bills, New York Giants i New York Jets  

York Jets  
  

Filmy zachęcające do szczepień z udziałem Bruce'a Smitha z Buffalo Bills są 
dostępne tutaj oraz Carla Banksa z New York Giants są dostępne tutaj  

  
Kwalifikują się wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy otrzymali pierwszą 

szczepionkę przeciwko Covid-19 w dniach od 9 września do 24 października; 
rodzice i opiekunowie mogą wziąć udział w konkursie dla mieszkańców stanu 

Nowy Jork w wieku od 12 do 17 lat  
  

Dwa kolejne losowania, które odbędą się w zaplanowanych losowaniach, są 
dostępne tutaj; Kwalifikujący się mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą wziąć udział 

w loteriach tutaj  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj zwycięzców trzeciej rundy loterii futbolowej 
#VaxandWin – programu motywacyjnego, którego celem jest zachęcenie 
niezaszczepionych mieszkańców stanu Nowy Jork do zaszczepienia się we 
współpracy z zawodowymi drużynami futbolowymi ze stanu Nowy Jork. Nagrody dla 
zwycięzców obejmują bilety na mecze, specjalne przeżycia podczas meczów, 
wycieczki po stadionach, podpisany sprzęt, rozmowy przez FaceTime z byłymi 
zawodnikami i inne nagrody od drużyn Buffalo Bills, New York Giants i New York Jets. 
Władze stanu Nowy Jork zarządzają losowaniami, a nowi zwycięzcy są wybierani co 
tydzień przez pięć tygodni. Po tym tygodniu pozostaną dwa losowania. Kwalifikują się 
wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy otrzymają pierwszą dawkę szczepionki 
COVID-19 pomiędzy 9 września 2021 r. a 24 października 2021 r. Rodzice i 
opiekunowie mogą wziąć udział w konkursie dla mieszkańców stanu Nowy Jork w 
wieku szkolnym 12-17 lat tutaj.  
  
W ramach tych działań władze stanu rozpoczęły również zintegrowaną kampanię 
medialną z każdą drużyną, obejmującą filmy zachęcające do szczepień z udziałem 
byłych zawodników, którzy sami otrzymali szczepionkę przeciwko COVID-19. Pierwsze 
dwa filmy – z udziałem Bruce'a Smitha, znanego w historii obrońcy Buffalo Bills i Carla 
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Banksa, dwukrotnego mistrza Superbowl z New York Giants – są dostępne dla 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do obejrzenia tutaj i tutaj, .  
  
„Nasza loteria futbolowa #VaxandWin honoruje tych mieszkańców stanu Nowy Jork, 
którzy chcą się zaszczepić”, powiedziała gubernator Hochul. „We współpracy ze 
wszystkimi zawodowymi drużynami futbolowymi w stanie Nowy Jork, nasze nowe filmy 
zachęcające do szczepień dotrą do mieszkańców stanu Nowy Jork w każdym wieku na 
nowe sposoby – wykorzystując posłańców, którym mieszkańcy stanu Nowy Jork ufają i 
których podziwiają. Gratuluję naszym zwycięzcom trzeciej rundy i dziękuję drużynom 
futbolowym z całego stanu Nowy Jork za użyczenie swoich platform i poparcia dla tego 
krytycznego wysiłku i przyłączenie się do stanu w zachęcaniu wszystkich 
kwalifikujących się mieszkańców stanu Nowy Jork do szczepień.”  
  
Zwycięzcami trzeciej rundy są:  
  
Nagrody drużyny Buffalo Bills:  
Alexander Gentile, hrabstwo Niagara  
Darius Walker, hrabstwo Monroe  
Shawn Pope, hrabstwo Wyoming  
Jorge Quiros, hrabstwo Erie  
Thomas Lucas, hrabstwo Ontario  
Joseph Groom, hrabstwo Erie  
Nichole Cammarata, hrabstwo Erie  
  
Nagrody drużyny New York Giants:  
Christine Jimenez, hrabstwo Queens  
  
Nagrody drużyny New York Jets:  
Amanda Porter, hrabstwo Greene  
Remilekin Olanipekun, hrabstwo Kings  
Nastasia Thomas, hrabstwo Bronx  
James Zarcone, hrabstwo Suffolk  
Makayla Slane, hrabstwo Rensselaer  

  
Departament Zdrowia stanu Nowy Jork (New York State Department of Health) 
zweryfikował status szczepień zwycięzców.  
  
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.  
  
Aby dowiedzieć się więcej o loterii futbolowej #VaxandWin w stanie Nowy Jork, 
zainteresowani mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą odwiedzić stronę 
internetową tutaj, a kwalifikujący się mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą wziąć udział w 
loterii tutaj.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=_XXlirVmghw
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http://www.ny.gov/vaxandwin
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin


Aby dowiedzieć się więcej na temat szczepionki COVID-19 i dzieci w wieku szkolnym, 
mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą odwiedzić naszą specjalną stronę 
internetową ny.gov/vaxtoschool lub śledzić @VaccinateNY na Instagramie.  
  

###  
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