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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE BLISKO 200 MOBILNYCH
PUNKTÓW SZCZEPIEŃ #VAXTOSCHOOLO DO DNIA DZISIEJSZEGO
Ogłasza dzisiejsze otwarcie 9 nowych punktów szczepień #Vaxtoschool
Zachęca mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku szkolnym i ich rodziny do
zaszczepienia się w celu zapewnienia bezpiecznych obchodów Święta
Dziękczynienia
Nowe punkty szczepień będą ogłaszane co tydzień w przez okres 12 tygodni w
celu zwiększenia liczby szczepień wśród mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku
szkolnym
Pełny, aktualizowany co tydzień wykaz punktów szczepień jest dostępny tutaj
Zdjęcia autobusów szkolnych #VaxtoSchool są dostępne tutaj
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj otwarcie dziewięciu nowych punktów
szczepień #VaxtoSchool, aby zwiększyć liczbę szczepień wśród mieszkańców stanu
nowy Jork w wieku szkolnym. Dotychczas w całym stanie otwarto 198 mobilnych
punktów szczepień.
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj otwarcie 9 nowych punktów szczepień
#VaxtoSchool, aby zwiększyć liczbę szczepień wśród mieszkańców stanu nowy Jork w
wieku szkolnym. W związku ze zbliżającym się Świętem Dziękczynienia, gubernator
Hochul i przedstawiciele stanowego Wydziału Zdrowia apelują do wszystkich
uprawnionych mieszkańców stanu Nowy Jork, szczególnie do młodych mieszkańców
stanu, o jak najszybsze przyjęcie pełnej serii szczepień.
„Dzięki naszym punktom szczepień #VaxtoSchool w całym stanie, otrzymanie
szczepionki COVID-19 jest wygodniejsze dla uczniów i ich rodzin,” powiedziała
gubernator Hochul. „Rodzice i opiekunowie, doskonałym sposobem na obchodzenie
świąt ze świadomością, że wasze rodziny mają najlepszą możliwą ochronę przed
COVID-19, jest zaszczepienie swoich dzieci. Szczepionka jest bezpłatna, bezpieczna i
powszechnie dostępna. Nie zwlekajcie”.

21 września gubernator Hochul ogłosiła, że w ciągu 12 tygodni w całym stanie
powstanie łącznie 120 punktów szczepień. Dotychczas powstało ich 198 – co znacznie
przekracza założony cel. Wydział Zdrowia (Dapartment of Heath) stale współpracuje z
lokalnymi wydziałami zdrowia poszczególnych hrabstw, organizacjami społecznymi i
ośrodkami opieki zdrowotnej, aby zapewnić wsparcie logistyczne w celu utworzenia
tych punktów szczepień we wszystkich regionach stanu. Partnerzy, placówki
przyjmujące i działania informacyjne są dostosowane do społeczności, którym mają
służyć. Nowe punkty szczepień są otwierane na bieżąco we współpracy z lokalnymi
władzami.
To ogłoszenie opiera się na zobowiązaniu władz stanu Nowy Jork do uczynienia
zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów, nauczycieli i rodzin najwyższym
priorytetem.
W każdym punkcie szczepień będzie dostępny lekarz środowiskowy, który odpowie na
wszelkie pytania rodziców i opiekunów mieszkańców w stanie Nowy Jork w wieku
szkolnym. Autobusy #VaxtoSchool – mobilne punkty szczepień – stanowią kontynuację
naszych działań i są kolejnymi środkami promocji szczepień, zapewniającymi dogodny
dostęp do nich na terenie całego stanu.
Poniżej przedstawiamy dni otwarcia każdego z punktów szczepień #VaxtoSchool dla
mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku szkolnym. Pełny wykaz punktów szczepień
#VaxtoSchool jest dostępny tutaj i będzie on aktualizowany co tydzień przez okres 12
tygodni, aby uwzględnić nowe punkty szczepień, jak tylko zostaną ogłoszone.
WESTERN NEW YORK
Royalton - Hartland High School
54 State Street
Middleport, NY 14105
Godziny otwarcia: wtorek, 23 listopada; 14:30 – 18:30
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech, Moderna & Janssen/J&J
Partner wydarzenia: Hrabstwo Niagara
Rejestracja: Rejestracja na 1. dawkę szczepionką firmy Pfizer-BioNTech (5+) :
https://on.ny.gov/3q5em5S
Rejestracja na dawkę przypominającą (18+): https://on.ny.gov/3bWMPeI
Zachęta: Karty podarunkowe Amazon i Tops
Wiek 5+
NORTH COUNTRY
Moriah Central School
39 Viking Lane
Port Henry, NY 12974
Godziny otwarcia: wtorek, 23 listopada; od 10:00 do 14:00.
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech
Rejestracja na stronie: https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment/ lub
pod numerem 518-873-3500

Partner wydarzenia: Hrabstwo Essex
Zachęta: Karty podarunkowe Amazon
Wiek 5+
LONG ISLAND
Bethel AME Church
420 North Main Street
Freeport, NY 11529
Godziny otwarcia: wtorek, 23 listopada; 12:00 - 16:00
Typ szczepionki: Moderna, Pfizer-BioNTech i Janssen/J&J
Partner wydarzenia: National Association of Black Churches
Wiek 12+
FINGER LAKES
The Vineyard Farm and Outdoor Center for Excellence
126 Sander Street
Rochester, NY 14605
Godziny otwarcia: sobota, 27 listopada; 13:00 - 17:00
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech i Janssen/J&J
Partner wydarzenia: The Vineyard Farm and Outdoor Center for Excellence
Zachęta: Karty podarunkowe Amazon
Wiek 12+
CENTRAL NEW YORK
Christ Missionary Baptist Church
319 West Kennedy Street,
Syracuse, NY 13204
Godziny otwarcia: sobota, 27 listopada; 9:00 - 14:00
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech
Partner wydarzenia: Christ Missionary Baptist Church
Wiek 12+
FINGER LAKES
St. Michael's Church
869 N Clinton Ave
Rochester, NY 14605
Godziny otwarcia: niedziela, 28 listopada; 13:00 - 16:00
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech, Moderna & Janssen/J&J
Partner wydarzenia: Father Tracy Center
Zachęta: Karty podarunkowe Tops
Wiek 12+
NEW YORK CITY
Mt. Pleasant Church
2009 Adam Clayton Powell Jr, Blvd
New York, NY 10027

Godziny otwarcia: niedziela, 28 listopada; 10:00 - 16:00
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech, Moderna i Janssen/J&J
Partner wydarzenia: Mt. Pleasant Church
Wiek 12+
NORTH COUNTRY
Essex County Department of Health
132 Water St
Elizabethtown, NY 12932
Godziny otwarcia: poniedziałek, 29 listopada; 10:00 - 14:00
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech, Moderna i Janssen/J&J
Rejestracja: https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment/
Partner wydarzenia: Hrabstwo Essex
Zachęta: Karty podarunkowe Amazon
Wiek 5+
MID-HUDSON
Hamilton Elementary School
20 Oak Street
Mount Vernon, NY 10550
Godziny otwarcia: poniedziałek, 29 listopada; 10:00 - 14:00
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech
Partner wydarzenia: Wydział Zdrowia hrabstwa Westchester
Zachęta: Karty podarunkowe Amazon
Wiek 12+
Dzieci mogą otrzymać szczepionkę firmy Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19, która
jest dostępna na podstawie pozwolenia na użycie w sytuacjach wyjątkowych dla dzieci
w wieku od 5 do 15 lat i jest w pełni zatwierdzona do stosowania u dzieci w wieku 16
lat i starszych. Pozostałe szczepionki przeciwko COVID-19 nie są jeszcze
dopuszczone do obrotu ani zatwierdzone dla tej grupy wiekowej. Rodzice lub
opiekunowie dzieci w wieku szkolnym w stanie Nowy Jork mogą również odwiedzić
stronę vaccines.gov, wysłać SMS ze swoim kodem pocztowym na numer 438829 lub
zadzwonić pod numer 1-800-232-0233, aby znaleźć najbliższy punkt szczepień.
Należy upewnić się, że świadczeniodawca oferuje szczepionkę przeciwko COVID-19
firmy Pfizer-BioNTech.
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.
O ile nie zaznaczono inaczej, mobilne punkty szczepień #VaxtoSchool w stanie
obecnie zajmują się szczepieniem dzieci w wieku 12 - 17 lat. Mieszkańcy stanu Nowy
Jork, którzy chcą umówić się na szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat, proszeni są o
kontakt z pediatrą, lekarzem rodzinnym, wydziałami zdrowia w 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 skorzystać ze stron ny.gov/VaxforKids,
vaccines.gov, wysłać SMS ze swoim kodem pocztowym na numer 438829 lub
zadzwonić pod numer 1-800-232-0233, aby znaleźć najbliższe lokalizacje. Lista
punktów szczepień masowych podających szczepionkę dla dzieci w wieku 5-11 lat jest
dostępna tutaj.
Rodziców i opiekunów zachęcamy do upewnienia się, że ich dziecko posiada
wszystkie zalecane i wymagane szczepienia. Więcej informacji na temat zalecanych
szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży można znaleźć na stronie
internetowej Departamentu Zdrowia.
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