Do natychmiastowej publikacji: 13.11.2021

GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE 10 STANOWYCH PUNKTÓW
SZCZEPIEŃ DLA DZIECI W WIEKU OD 5 DO 11 LAT
Stanowe punkty szczepień uzupełniają utworzoną sieć pediatrów, lekarzy
rodzinnych, wydziałów zdrowia poszczególnych hrabstw, aptek, wiejskich i
federalnie zakwalifikowanych ośrodków zdrowia oraz klinik szkolnych
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że w 10 punktach szczepień masowych w
stanie Nowy Jork kwalifikujące się do szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat będą
mogły otrzymać teraz szczepionkę przeciwko COVID-19. Po tym, jak CDC zaleciła
szczepionkę firmy Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19 dla dzieci w tej grupie
wiekowej, grupa doradcza ds. klinicznych w stanie Nowy Jork zatwierdziła zalecenie
CDC, a władze stanu wydały wytyczne dla świadczeniodawców. W tym czasie ponad
50 000 dzieci w stanie Nowy Jork w tej grupie wiekowej otrzymało pierwszą dawkę
szczepionki.
„Rodzice czekali na możliwość ochrony swoich małych dzieci przed COVID-19, a my
robimy wszystko, co w naszej mocy, aby to umożliwić” – powiedziała gubernator
Hochul. „Od momentu, gdy ta grupa wiekowa od 5 do 11 lat zaczęła się kwalifikować,
zachęcamy rodziców do skontaktowania się ze swoimi pediatrami i lokalnymi
dostawcami usług zdrowotnych, aby ustalić terminy szczepionek. W tym celu zwracam
się do przedstawicieli naszych stanowych punktów szczepień masowych, aby otworzyli
swoje drzwi dla najmłodszych i ostatnio kwalifikujących się mieszkańców stanu Nowy
Jork.”
Szczepionki są obecnie podawane poprzez sieci pediatrów, lekarzy rodzinnych,
lokalnych wydziałów zdrowia, wiejskich i federalnie kwalifikowanych ośrodków zdrowia
i apteki. Aby przyspieszyć i rozszerzyć te działania, gubernator zwróciła się do
przedstawicieli stanowych punktów szczepień masowych o nabycie dawek
pediatrycznych i przygotowanie się do szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat, przy
czym wszystkie 13 punktów przygotowuje się do tego w najbliższych dniach.
W następujących punkty szczepień dzieci w wieku od 5 do 11 lat będą mogły otrzymać
szczepionki:
The Great New York State Fair - Art and Home Center, Syracuse
SUNY Old Westbury - Clark Athletic Center, Glen Head
Crossgates Mall, Former Lord & Taylor Store - Upper Level, Albany

Aqueduct Racetrack, South Ozone Park
Rochester Educational Opportunity Center, Rochester
Medgar Evers College, Brooklyn
Bay Eden Senior Center, Bronx
New York National Guard Armory, Yonkers
SUNY Stony Brook, Stony Brook
University at Buffalo South Campus, Buffalo.
Rodzice i opiekunowie mogą umawiać się na wizyty w stanowych punktach szczepień
masowych tutaj. Ponadto rodzice i opiekunowie powinni skontaktować się lekarzem
pediatrą swojego dziecka, lekarzem rodzinnym, ośrodkami zdrowia, aptekami lub
innymi świadczeniodawcami w celu uzyskania informacji na temat szczepień i
umówienia się na wizytę.
Rodzice i opiekunowie mogą również skorzystać ze stanowej strony
internetowej, ny.gov/VaxForKids, w celu uzyskania informacji, często zadawanych
pytań i nowych zasobów na temat szczepionki przeciwko COVID-19 dla dzieci. Władze
stanu udostępniły ostatnio gotowe materiały wspierające świadczeniodawców
pediatrycznych i władze lokalne w podawaniu dzieciom szczepionki w terenie, w tym
nowe plakaty i naklejki dostępne tutaj.
Należy upewnić się, że każdy punkt szczepień lub świadczeniodawca oferuje
szczepionkę firmy Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19, ponieważ inne szczepionki
przeciwko COVID-19 nie są jeszcze dopuszczone do stosowania w tej grupie
wiekowej.
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