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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PROJEKT EXCELSIOR PASS DLA STANU 

NOWY JORK     
  

Krajowy program wsparcia w stworzeniu cyfrowych certyfikatów zdrowia dla 
stanów, terytoriów i narodów  

  
Seria wirtualnych webinarów i wydarzeń, które będą organizowane w celu 

zapewnienia wsparcia technicznego innym podmiotom  
  

Pobierz opis programu tutaj  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj stanowy Program Excelsior Pass. Jest to 
krajowa inicjatywa mająca na celu pomoc w stworzeniu i wdrażaniu cyfrowych 
certyfikatów zdrowia. Bazując na stanowym rozwiązaniu Excelsior Pass Wallet – które 
obejmuje Excelsior Pass, Excelsior Pass Plus oraz aplikację Excelsior Pass Scanner 
dla firm – opis programu służy za przewodnik, który ma pomóc innym stanom, 
terytoriom i podmiotom w stworzeniu kompatybilnych systemów certyfikatów 
zaszczepienia przeciw COVID-19 w celu przyspieszenia bezpiecznych działań na rzecz 
rozwoju gospodarczego w całym kraju.  
  
„Jeśli mamy w końcu pokonać COVID-19, musimy działać odważnie, zdecydowanie, w 
duchu współpracy i przejrzystości”, powiedziała Gubernator Hochul. „Nasz program 
Excelsior Pass jest tego doskonałym przykładem, dzięki jego pozytywnemu wpływowi 
na naszą gospodarkę i wyjątkowej zdolności do zapewnienia mieszkańcom stanu Nowy 
Jork większej kontroli nad informacjami dotyczącymi zdrowia. Mamy nadzieję, że więcej 
stanów przyłączy się do nas w celu przyspieszenia wspólnych działań związanych z 
ponownym otwarciem, abyśmy mogli wyjść z tej bezprecedensowej pandemii bardziej 
bezpieczni, silni i bardziej ze sobą związani, niż kiedykolwiek wcześniej”.  
  
Opis programu, który jest już publicznie dostępny, przedstawia proces tworzenia, 
wdrażania i rozwoju platformy Excelsior Pass w stanie Nowy Jork. Program ten 
obejmuje działania taktyczne i sposoby zarządzania, które posłużą jako punkt wyjścia 
dla każdego podmiotu, który chce rozpocząć, zoptymalizować lub uruchomić własne 
rozwiązanie. Dokument zawiera szczegółowy przewodnik dostosowany do unikalnych 
potrzeb administracji stanowych, który obejmuje następujące elementy: strategia 
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ochrony prywatności i bezpieczeństwa, zarządzanie danymi oraz informowanie i 
angażowanie społeczeństwa.  
  
Wiceprezes i zastępca Dyrektora ds. technicznych w firmie Microsoft, Lila 
Tretikov, powiedziała: „Nadal jestem pod wrażeniem pracy, jaką wykonuje stan Nowy 
Jork, aby pomóc innym stanom wdrożyć inteligentne karty SMART Health Cards. 
Zapewnienie, aby społeczności mogły bezpiecznie wznowić swoją aktywność oraz aby 
wszyscy mogli zaufać certyfikatom potwierdzającym szczepienia, to zobowiązania, 
które firma Microsoft i nasi partnerzy w ramach Inicjatywy na rzecz Zaświadczania 
Szczepień (Vaccine Credential Initiative, VCI) podejmowali od samego początku. Opis 
programu realizowanego w stanie Nowy Jork jest ważnym elementem działań 
zmierzających do tego, aby karty SMART Health Cards były łatwe do wdrożenia i aby 
były dostępne dla wszystkich i we wszystkich miejscach”.  
  
Główny lekarz ds. zdrowia cyfrowego w MITRE i współzałożyciel VCI, dr Brian 
Anderson, powiedział: „Stan Nowy Jork z powodzeniem wykorzystał opracowane 
przez VCI open-sourceowe środowisko kart SMART Health Card do stworzenia 
zestawu narzędzi, które przydają się osobom i firmom w czasie pandemii COVID-19. 
Uruchomienie programu Excelsior Pass da innym stanom cenne informacje w 
planowaniu ich własnych wdrożeń wspierających organy zdrowia publicznego i 
infrastrukturę. W MITRE jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z władzami 
stanu Nowy Jork w celu opracowania technologii i narzędzi, które umożliwią 
zwiększenie dostępności i przyjęcie kart SMART Health Card w całym kraju”.  
  
Rozszerzając podjęte przez władze stanu zobowiązanie do umożliwienia większej 
liczbie osób dostępu do wiarygodnej i chroniącej prywatność kopii historii szczepień w 
formie papierowej lub cyfrowej, opis programu zawiera szczegółowy opis znaczenia 
kompatybilnych rozwiązań, które umożliwiają interoperacyjność przy użyciu systemu 
kart SMART Health Card i specyfikacji – co oznacza, że zaświadczenia wydane przez 
różne stany lub podmioty, wydane przy zachowaniu ustalonego zestawu standardów, 
mogą być zatwierdzane i akceptowane bez wymiany indywidualnych danych.  
  
Po wydaniu opisu programu, stan Nowy Jork zorganizuje serię wirtualnych wydarzeń i 
seminariów internetowych, aby zapewnić zainteresowanym stronom dodatkowe 
narzędzia i zasoby. Władze stanu Nowy Jork aktywnie współpracują z innymi stanami 
USA w celu zapewnienia wsparcia technicznego – w tym informacji o architekturze i 
logice programu.  
  
Stan Nowy Jork jako pierwszy w kraju uruchomił w marcu 2021 r. system paszportów 
potwierdzających szczepienie przeciw COVID-19 i negatywny wynik testów. Do tej pory 
mieszkańcy stanu Nowy Jork odebrali ponad sześć milionów zaświadczeń Excelsior 
Pass i ponad 157 000 razy pobrano aplikację Excelsior Pass Scanner. Ten zestaw 
narzędzi ma nadal decydujące znaczenie dla wspierania wysiłków władz stanowych w 
zakresie ponownego otwarcia, a jednocześnie wspiera zdrowie publiczne i rozwój 
gospodarczy. Z Excelsior Pass nadal korzysta szeroka grupa dużych i małych 
przedsiębiorstw na terenie całego stanu – w tym branże, które ucierpiały najbardziej, 



takie jak miejsca imprez i rozrywki, zakłady gastronomiczne i hotelarskie – aby łatwiej i 
bezproblemowo weryfikować szczepienie danej osoby.  
  
Aby pobrać opis stanowego programu Excelsior Pass, należy kliknąć ten link. Osoby 
fizyczne mogą dowiedzieć się więcej na temat Excelsior Pass i Excelsior Pass Plus tutaj 
a osoby uprawnione mogą odzyskać swój certyfikat tutaj. Organizacje i firmy mogą 
dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Excelsior Pass Scanner – dostępnej bezpłatnie 
dla każdej firmy na terenie całego kraju i w ponad dziesięciu językach – oraz o grupie 
zaufanych wystawców zaświadczenia tutaj.  
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