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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA 
TESTÓW NA COVID-19 W PUNKTACH SZCZEPIEŃ NA STACJACH METRA MTA  

  
Od poniedziałku, 27 grudnia, testy pod kątem COVID będą dostępne na dwóch 

stacjach metra, a w przyszłym tygodniu możliwość ta zostanie również 
zapewniona na pięciu dodatkowych stacjach metra  

  
Mobilne punkty szczepień elementem starań mających na celu walkę z zimowym 

wzrostem liczby przypadków COVID  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że od przyszłego tygodnia, na przystankach 
metra MTA będą dostępne testy na COVID-19. Tym samym, finansowane przez władze 
stanowe testy PCR na obecność wirusa powodującego COVID-19 będą po raz pierwszy 
przeprowadzane na stacjach metra w Nowym Jorku.  
  
„Pracujemy nad tym, aby testy były jak najszerzej dostępne dla mieszkańców stanu 
Nowy Jork”, powiedziała Gubernator Hochul. „Te nowe możliwości testowania na 
naszych stacjach metra MTA zapewnią większy dostęp do testów i wesprą nasze 
wysiłki, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i naszym bliskim podczas tej zimowej fali 
zachorowań”.  
  
Testy PCR będą wykonywane przez siedem dni w tygodniu, począwszy od 
poniedziałku, 27 grudnia, na Manhattanie na stacji metra Times Square-42nd St. w 
godzinach od 8:00 do 14:00 oraz na Grand Central Terminal w godzinach od 15:00 do 
20:00.  
  
W przyszłym tygodniu zostaną udostępnione testy w pięciu dodatkowych lokalizacjach 
w Nowym Jorku. Dni i godziny testów zostaną ogłoszone po sfinalizowaniu niezbędnych 
ustaleń.  
  
Finansowany przez władze stanowe program testowania daje każdemu, także osobom 
odwiedzającym Nowy Jork, możliwość przebadania się bez konieczności umawiania się 
na wizytę.  
  
W maju tego roku administracja stanu Nowy Jork we współpracy z MTA rozpoczęła 
realizację programu szczepień przeciw COVID-19, w ramach którego w mobilnych 
punktach szczepień na różnych stacjach metra dostępna była jednodawkowa 



szczepionka firmy Johnson & Johnson. Do tej pory w punktach tych zostało 
zaszczepionych ponad 36 000 osób.  
  
Punkty szczepień MTA na Times Square-42nd St i Jackson Heights-Roosevelt Av/74 St 
oferują obecnie również dawkę przypominającą przeciw COVID-19, a Grand Central 
Terminal będzie ją oferował od poniedziałku, 27 grudnia. Informacje na temat szczepień 
przypominających w punktach szczepień MTA są dostępne tutaj.  
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