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GUBERNATOR HOCHUL ROZPOCZYNA KAMPANIĘ „BOOST UP, NEW YORK”, 
ZACHĘCAJĄCĄ MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK DO SZCZEPIEŃ 

PRZYPOMINAJĄCYCH W CELU ZAPEWNIENIA LEPSZEJ OCHRONY PRZED 
WIRUSEM COVID-19  

  
Kampania jest skierowana do osób dorosłych w całym stanie, które kwalifikują 

się do otrzymania dawki przypominającej, ze względu na okres świąteczny i nowy 
wariant wirusa  

  
Działania obejmują reklamy zewnętrzne i cyfrowe z łatwo dostępnymi kodami QR i 

linkami  
  

W trosce o zdrowy przebieg świąt wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni 
pomóc rodzinie i przyjaciołom zaszczepić się, przyjąć dawkę przypominającą i 

przejawiać właściwe zachowania w zakresie zdrowia publicznego  
  

Tutaj można się umówić na bezpłatne szczepienie przeciw COVID-19, a tutaj – na 
przyjęcie dawki przypominającej  

  
Gubernator Hochul rozpoczęła dziś kampanię „Boost Up, New York”, zachęcającą 
dorosłych mieszkańców stanu Nowy Jork do szczepień przypominających w celu 
zapewnienia lepszej ochrony przed pandemią COVID-19. Administracja stanowa 
monitoruje rozprzestrzenianie się wariantu omikron i dostrzega potrzebę 
przeprowadzenia nowych działań edukacyjnych i promocyjnych, które uzmysłowią 
mieszkańcom, że dzięki dawce przypominającej mogą zwiększyć poziom ochrony, 
przedłużyć działanie szczepionki oraz pomóc chronić społeczności i bliskich przed 
wirusem COVID-19.  
  
„W ramach tej kampanii obejmującej banery i nośniki elektroniczne informujemy 
mieszkańców, że podczas przygotowań do sezonu świątecznego warto przyjąć dawkę 
przypominającą” – powiedziała gubernator Hochul. „Każda osoba mająca ukończone 
18 lat powinna jak najszybciej zaszczepić się bezpłatną dawką przypominającą. Dzięki 
temu uzyska dodatkową ochronę i pomoże chronić swoich bliskich. To najwspanialszy 
dobry uczynek, jaki można wykonać w tym sezonie świątecznym”.  
  
Kampania „Boost Up, New York” będzie prowadzona w popularnych sklepach 
spożywczych, centrach handlowych i na stacjach przesiadkowych w całym stanie, m.in. 
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na tablicach ogłoszeniowych, plakatach i ekranach multimedialnych. Program będzie 
również obejmować reklamy internetowe, które pozwolą dotrzeć do dorosłych w 
wyszukiwarkach i mediach społecznościowych. Wszystkie materiały kampanii będą 
zawierać kody QR lub linki, aby mieszkańcy stanu Nowy Jork mieli łatwy dostęp do 
informacji o terminach oraz o znaczeniu szczepień przypominających. Ze względu na 
ważny przekaz właśnie w tym okresie program rozpocznie się 6 grudnia i będzie trwał 
przez cztery tygodnie.  
  
Oprócz namawiania do przyjęcia dawek przypominających gubernator Hochul i stanowy 
Departament Zdrowia chcą też przekazać wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork 
następujące ważne informacje dotyczące spotkań świątecznych (i zachęcają do 
dzielenia się tymi informacjami):  

• Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork mający ukończone 5 lat powinni się w 
pełni zaszczepić.  

• Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork mający ukończone 18 lat, którzy dwa 
miesiące temu przyjęli szczepionkę Johnson & Johnson lub 6 miesięcy temu 
ukończyli pierwszy cykl szczepień preparatami Pfizer-BioNTech lub Moderna, 
powinni przyjąć dawkę przypominającą.  

• Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork mający ukończone 6 lat powinni też 
zaszczepić się przeciwko grypie.  

• Należy poddawać się testom po podróży i przed spotkaniem z rodziną.  
• Wszyscy podróżni – podróżujący zarówno w kraju, jak i za granicą – powinni cały 

czas przestrzegać wymogów CDC dotyczących podróżowania.  
• Każda osoba, która źle się czuje, powinna zostać w domu.  
• Należy nosić maski w publicznych pomieszczeniach zamkniętych i regularnie 

myć ręce.  
  
Do tej pory na około 6,5 mln uprawnionych mieszkańców stanu Nowy Jork dawkę 
przypominającą lub dodatkową przyjęło już ponad 2,5 miliona. Oprócz kampanii „Boost 
Up, New York” władze stanu uruchomiły specjalną stronę internetową zawierającą 
informacje na temat dawek przypominających, dawek dodatkowych i kryteriów 
kwalifikacyjnych. Znajdują się tam też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
oraz materiały dla świadczeniodawców w terenie. Stan kontynuuje również działania 
informacyjne dotyczące wszystkich kwalifikujących się mieszkańców poprzez 
wiadomości SMS i lokalne powiadomienia skierowane do pełni zaszczepionych osób za 
pośrednictwem platformy Excelsior Pass.  
  
Bezpłatne szczepionki przeciw COVID-19 i dawki przypominające są już powszechnie 
dostępne w prowadzonych przez stan punktach szczepień masowych, aptekach, 
lokalnych wydziałach zdrowia, przychodniach, ośrodkach zdrowia z atestem federalnym 
i innych miejscach w całym stanie Nowy Jork.  
  
Mieszkańcy stanu chcący się zaszczepić lub przyjąć dawkę przypominającą mogą 
odwiedzić stronę vaccines.gov, wysłać SMS ze swoim kodem pocztowym na numer 
438829 lub zadzwonić pod numer 1-800-232-0233, aby znaleźć punkt szczepień w 
pobliżu. Aby umówić się na szczepienie lub przyjęcie dawki przypominającej 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Ftravel-during-covid19.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313469367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Y0m1xOwMmb1fJPVktX1F%2FHjFrWXVhSCnJTXgRTKd23c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Finternational-travel-during-covid19.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313469367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XUQgi5GToJKJNWSIMv3G175SnE1xTetEGGwuHXTiGg8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fbooster-doses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313479325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r7QhR0PmzjfgWLsvleJxRtNkmAXLS%2FcfY%2F4j4CqaZws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-direct-messaging-efforts-increase-covid-19-vaccination-and-booster&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313479325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ow1pkq%2FsVSw9JW2MbXMWcbVVN542QmcjVaKnL3uNhd4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313489271%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CMHXMI%2BtHu6xMXrY%2BekPTvv6sBWEltdyRwQweNaNtAA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313489271%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AZb0P4%2FvDYTeQdomHnFhapNq3Ke35n81%2BAPRVv4Ayfs%3D&reserved=0


w stanowym punkcie szczepień masowych, można skorzystać ze strony Am I Eligible 
lub skontaktować się z infolinią: 1-833-NYS-4-VAX.  
  
Kwalifikujący się mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą przyjąć dawkę przypominającą 
dowolnej z zatwierdzonych lub autoryzowanych przez FDA szczepionek przeciwko 
COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna lub Janssen/Johnson & Johnson). W przypadku 
pytań należy skontaktować się ze swoim lekarzem lub administratorem programu 
szczepień.  
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