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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA AKCEPTACJĘ KANADYJSKICH
CERTYFIKATÓW SZCZEPIEŃ PRZY WJEŹDZIE NA TEREN STANU NOWY JORK
W CELACH SŁUŻBOWYCH
Jest to pierwszy przypadek wzajemnej akceptacji certyfikatów przez stan Nowy
Jork i podmiot spoza USA
Stanowa aplikacja Excelsior Pass Scanner będzie akceptować certyfikaty
szczepień przeciw COVID-19 wydane przez władze siedmiu prowincji i terytoriów
kanadyjskich
Do tej pory wydano ponad 6,6 mln certyfikatów Excelsior Pass, w tym ponad
1 mln certyfikatów Excelsior Pass Plus
Certyfikaty Excelsior Pass Plus uwzględniają teraz informacje o dawkach
przypominających i dodatkowych
Spełniający kryteria mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą odebrać certyfikat
Excelsior Pass Plus tutaj
Organizacje i firmy z całego kraju mogą pobrać bezpłatną aplikację Excelsior
Pass Scanner tutaj
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że cyfrowe certyfikaty szczepień przeciw
COVID-19 wydane przez władze prowincji i terytoriów kanadyjskich, zgodne ze
specyfikacją SMART Health Card, będą od teraz akceptowane przez stanową aplikację
Excelsior Pass Scanner. Oznacza to, że po ponownym otwarciu granicy amerykańskokanadyjskiej w pełni zaszczepieni Kanadyjczycy mogą używać zgodnych certyfikatów
szczepień, aby wjechać służbowo na teren stanu Nowy Jork. Od 9 listopada siedem
prowincji i terytoriów w Kanadzie wydaje certyfikaty szczepień, które spełniają kryteria
stanu. Są to: Québec, Manitoba, Jukon, Saskatchewan, Nowa Szkocja, Terytoria
Północno-Zachodnie, Nowa Fundlandia i Labrador. Wkrótce podobne ogłoszenia
powinny wydać kolejne prowincje i terytoria kanadyjskie.
„Stan Nowy Jork z dumą współpracuje z naszymi kanadyjskimi sąsiadami, aby
zapewnić zgodność certyfikatów z aplikacją Excelsior Pass Scanner” – powiedziała
gubernator Hochul. „Dzięki tej współpracy po ponownym otwarciu granicy będzie

możliwe szybsze przywrócenie działań związanych z działalnością biznesową,
handlem i rozwojem gospodarczym. Jest to ważna wiadomość dla wielu
Kanadyjczyków oraz firm i korporacji działających w stanie Nowy Jork, które ich
zatrudniają i są gotowe na ich przyjęcie – teraz mogą to zrobić w bezpieczny sposób.
Dzięki innowacyjności naszej platformy Excelsior Pass stan Nowy Jork cały czas
rozwija narzędzia, które zaspokajają obecne i przyszłe potrzeby zarówno osób
prywatnych, jak i firm”.
Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez gubernator Hochul 5 października aplikacja
Excelsior Pass Scanner stanu Nowy Jork otrzymała aktualizację umożliwiającą
akceptację innych certyfikatów spełniających stanowe standardy. Standardy te
precyzują definicję osoby w pełni zaszczepionej na podstawie federalnych i stanowych
wytycznych dotyczących zdrowia publicznego w czasie pandemii COVID-19, które
obejmują zatwierdzone przez CDC i WHO szczepionki przeciw COVID-19. Dzięki
akceptacji certyfikatów szczepień wydanych przez placówki spoza USA mieszkańcy
Kanady, którzy przyjęli szczepionkę przeciw COVID-19 AstraZeneca/Oxford i
posiadają odpowiedni certyfikat cyfrowy, będą mogli go używać na terenie całego
stanu.
Khawar Nasim, pełniący obowiązki konsula generalnego Kanady w stanie Nowy
Jork, powiedział: „Cieszę się i jestem wdzięczny, że certyfikaty szczepień wydane
przez władze prowincji i terytoriów będą akceptowane przez aplikację Excelsior Pass
Scanner, ponieważ pozwoli to moim rodakom wrócić do stanu Nowy Jork, aby
odwiedzić jego liczne atrakcje, spotkać się z rodziną i przyjaciółmi oraz wzmocnić
nasze więzi biznesowe”.
Martine Hébert, delegatka generalna prowincji Québec w stanie Nowy Jork,
powiedziała: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że liczne dyskusje pomiędzy
administracją prowincji Québec i stanem Nowy Jork doprowadziły do udanej
współpracy, której skutkiem jest akceptacja naszych certyfikatów VaxiCode przez
aplikację Excelsior Pass i vice versa. Jest to kolejny wspaniały przykład udanych relacji
między kanadyjską prowincją Québec a stanem Nowy Jork i będziemy nadal pracować
nad umacnianiem naszych silnych i przynoszących korzyści więzi”.
Do tej pory aplikacja Excelsior Pass Scanner została pobrana ponad 163 000 razy, co
oznacza, że tysiące firm w stanie Nowy Jork cały czas używają certyfikatów Excelsior
Pass do łatwego i bezproblemowego sprawdzania statusu szczepień swoich
pracowników i klientów. Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji Scanner pomaga
firmom przyjmować więcej interesantów pochodzących spoza stanu Nowy Jork. Po
dzisiejszym oświadczeniu oprócz siedmiu kanadyjskich prowincji i terytoriów aplikacja
akceptuje również certyfikaty wydane przez inne stany USA, takie jak Kalifornia,
Kolorado, Delaware, Luizjana, Wirginia i Waszyngton.
Stan Nowy Jork jako pierwszy w kraju uruchomił w marcu 2021 r. system sprawdzania
certyfikatów szczepień przeciw COVID-19 i negatywnych wyników testów. Do tej pory
wydano ponad 6,6 mln certyfikatów Excelsior Pass, w tym ponad 1 mln certyfikatów

Excelsior Pass Plus. W ramach dzisiejszej aktualizacji mieszkańcy stanu Nowy Jork,
którzy otrzymali dawkę przypominającą lub dodatkową dawkę szczepionki przeciw
COVID-19, mogą teraz pobrać certyfikat Excelsior Vaccination Pass Plus, który
stanowi kopię dokumentacji szczepień danej osoby i nie traci ważności. Mieszkańcy
stanu Nowy Jork, którzy wcześniej otrzymali certyfikaty Excelsior Vaccination
Pass Plus, mogą w każdej chwili odwiedzić stronę epass.ny.gov i pobrać nowy
certyfikat Pass Plus. Liczba certyfikatów przysługująca danej osobie jest określona
przez odpowiednie zasady.
W miarę ewolucji i rozbudowywania architektury rozwiązania Excelsior Pass stan Nowy
Jork stara się sprostać nowym potrzebom mieszkańców i firm, rozszerzając wsparcie
na inne stany i podmioty, aby przyspieszyć rozwój wspólnej struktury certyfikatów. 27
października gubernator Hochul ogłosiła uruchomienie Programu Excelsior Pass stanu
Nowy Jork – pierwszej w kraju platformy do pomocy innym stanom i rządom w
rozwijaniu cyfrowych certyfikatów zdrowotnych w oparciu o platformę Excelsior Pass.
Po uruchomieniu tego programu stan Nowy Jork zorganizuje cykl wydarzeń
wirtualnych i webinariów, w ramach których zainteresowani będą mogli uzyskać
dodatkowe materiały i pomoc techniczną.
Osoby zainteresowane certyfikatem, którego można używać poza stanem Nowy Jork
i/lub który uwzględnia dawkę przypominającą lub dodatkową, zachęcamy do pobrania
przepustki Excelsior Vaccination Pass Plus w tym miejscu.
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 certyfikatów w tym miejscu.
Aby pobrać opis stanowego programu Excelsior Pass, należy kliknąć ten link.
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