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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UDOSTĘPNIENIE NOWYCH WYTYCZNYCH I 
ZASOBÓW MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE WSPARCIA W ZAKRESIE 

SZCZEPIEŃ DLA DZIECI W WIEKU 5-11 LAT W STANIE NOWY JORK  
  

Nowa strona internetowa dla rodziców i opiekunów zawierająca odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania, zasoby i informacje o punktach, w których można 

zaszczepić dzieci przeciwko Covid-19 ny.gov/Vaxforkids  
  

Wydział Zdrowia wydaje wytyczne dotyczące postępowania klinicznego dla 
pracowników opieki zdrowotnej w oparciu o zaleceniach CDC  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj uruchomienie nowej strony internetowej, 
wydanie wytycznych dotyczących postępowania klinicznego oraz opublikowanie 
dodatkowych informacji i zasobów w zakresie szczepień dla dzieci w wieku 5-11 lat w 
stanie Nowy Jork przeciwko COVID-19. Szczepionka dla dzieci firmy Pfizer-BioNTech 
przeciwko COVID-19, która została dopuszczona przez Agencję ds. Żywności i Leków 
(Food and Drug Administration, FDA) do użytku doraźnego w Stanach Zjednoczonych i 
jest zalecana przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) oraz Grupę Doradczą ds. Klinicznych (Clinical Advisory Task 
Force) w stanie Nowy Jork, jest już podawana przez świadczeniodawców w stanie.  
  

„To moment, na który wszyscy czekaliśmy – możliwość ochrony większej liczby 
naszych dzieci przed tym niebezpiecznym wirusem”, powiedziała gubernator Hochul. 
„W okresie świątecznym zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów do 
skontaktowania się ze swoimi pediatrami i lekarzami rodzinnymi, aby zaszczepić swoje 
dzieci w wieku 5-11 lat przeciwko COVID-19. Wreszcie mamy tę szczepionkę, która 
pomoże zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci, jak również naszych 
bliskich, dlatego niezwykle ważne jest, abyśmy z niej skorzystali.”  
  
Grupa Doradcza ds. Klinicznych w stanie Nowy Jork poparła oświadczenie CDC i 
oficjalne zalecenia w tym tygodniu, wyrażając uznanie dla dokładnego i przejrzystego 
procesu federalnych agencji zdrowia w naszym kraju w zakresie dostarczenia 
bezpiecznej i skutecznej szczepionki dla dzieci. Szczepionka firmy Pfizer-BioNTech 
przeciwko COVID-19 – w dawce o 1/3 mniejszej niż podawana młodzieży i osobom 
dorosłym – wykazuje 90,7% skuteczności w zapobieganiu zarażeniu wirusem COVID-
19 u dzieci w wieku od 5 do 11 lat.  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=181976c0-47824ff2-181b8ff5-000babd905ee-a0f9cb8a67e26c8d&q=1&e=87a9c2f3-492f-436d-b64b-83ebb559f9fc&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252FVaxforkids%26data%3D04%257C01%257Cjill.montag%2540health.ny.gov%257Cf4a87067b7b04830766008d9a0606ab7%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637717158410689353%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3Ddb83ZFVebciC39H7BZWtcsO%252Fygyxyweg1HS9hLtRkN0%253D%26reserved%3D0
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf


Dyrektor Katedry Epidemiologii w Wydziale Zdrowia stanu Nowy Jork, dr Emily 
Lutterloh, powiedziała: „Jako rodzic dwójki dzieci w grupie wiekowej 5-11 lat, czuję 
ulgę, że ta ratująca życie szczepionka jest teraz dla nich dostępna. Rodzice i 
opiekunowie w stanie Nowy Jork mogą mieć pewność, że szczepionka jest 
bezpieczna, skuteczna i zalecana przez najlepszych ekspertów w dziedzinie zdrowia i 
medycyny w naszym kraju i stanie. Wydział Zdrowia ciężko pracował nad upewnieniem 
się, że pediatrzy i świadczeniodawcy w stanie Nowy Jork są gotowi zająć się tym, co 
robią najlepiej po nadejściu tych dawek: zaszczepić nasze dzieci, aby zapewnić im 
ochronę, zdrowie i bezpieczeństwo.”  
  
Rozległa stanowa sieć pediatrów, lekarzy rodzinnych, wydziałów zdrowia w 
hrabstwach, ośrodków zdrowia zakwalifikowanych na podstawie przepisów federalnych 
(FQHC), wiejskich ośrodków zdrowia i aptek jest gotowa do zaszczepienia tej nowo 
kwalifikującej się grupy, a Wydział kontynuuje rekrutowanie setek kolejnych pediatrów i 
innych świadczeniodawców pediatrycznej opieki zdrowotnej w całym stanie – 
zapewniając, że szczepionka jest bezpłatna, łatwo dostępna i dostępna dla wszystkich 
dzieci w stanie Nowy Jork. Wytyczne dotyczące postępowania klinicznego zostały 
wydane przez Wydział Zdrowia dla dostawców usług zdrowotnych.  
  
W ramach tych działań, ten kompleksowy program obejmuje solidną kampanię 
edukacyjną, która opiera się na kampanii #GetTheVaxFacts rozpoczętej w zeszłym 
tygodniu. Nowa strona internetowa dla rodziców i opiekunów zawiera najnowsze 
informacje, często zadawane pytania i odpowiedzi oraz zasoby zaprojektowane 
specjalnie dla rodziców i opiekunów tej grupy wiekowej.  
  
Mieszkańcy stanu nowy Jork, którzy chcą umówić się na szczepionkę dla dzieci w 
wieku 5-11 lat powinni skontaktować z pediatrą, lekarzem rodzinnym, wydziałami 
zdrowia w danym hrabstwie, ośrodkami zdrowia zakwalifikowanymi na podstawie 
przepisów federalnych (FQHC), wiejskimi ośrodkami zdrowia lub aptekami, które mogą 
podawać szczepionkę dla tej grupy wiekowej. Rodzice i opiekunowie mogą odwiedzić 
stronę vaccines.gov, wysłać swój kod pocztowy SMS-em na numer 438829 lub 
zadzwonić pod numer 1-800-232-0233, aby znaleźć najbliższe placówki. Należy 
upewnić się, że dostawca oferuje szczepionkę firmy Pfizer-BioNTech przeciwko 
COVID-19, ponieważ inne szczepionki przeciwko COVID-19 nie są jeszcze 
dopuszczone do stosowania w tej grupie wiekowej. W chwili obecnej punkty masowych 
szczepień w stanie Nowy Jork są przeznaczone dla osób w wieku 12 lat i starszych, 
podczas gdy nasze kampanie #VaxToSchool skupiają się na osobach w wieku od 12 
do 17 lat. Wkrótce zostaną ogłoszone dodatkowe programy i wydarzenia dla dzieci w 
wieku 5-11 lat.  
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