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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE 6 NOWYCH PUNKTÓW 
WYKONYWANIA TESTÓW W CAŁYM STANIE NOWY JORK W ZWIĄZKU Z 

NIEDAWNYM WZROSTEM LICZBY PRZYPADKÓW ZACHOROWAŃ NA COVID-19  
  

Punkty zostaną otwarte we wtorek, 4 stycznia - wizyty można umawiać tutaj  
  

Na podstawie ogłoszenia przez gubernator w środę otwarcia 13 nowych punktów 
wykonywania testów przeciw Covid-19 w całym stanie, dostępnego tutaj  

  
Gubernator Kathy Hochul dzisiaj ogłosiła otwarcie 6 nowych stanowych punktów 
wykonywania testów, w odpowiedzi na ostatni wzrost przypadków zachorowań na 
COVID-19. Celem ich otwarcia jest zapewnienie dodatkowych opcji testowania w 
obszarach o wysokim zapotrzebowaniu w regionach Capital, Central New York, Finger 
Lakes, Hudson Valley i Western New York.  
   
„Chcemy rozpocząć Nowy Rok silni i wykorzystać każde narzędzie, jakim 
dysponujemyi”, powiedziała gubernator Hochul. „Otwierając punkty przeprowadzania 
testów w całym stanie, zapewniamy, że będą one bardziej dostępne i dogodne dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork. Będziemy kontynuować rozszerzanie dostępności 
testów w każdym zakątku stanu, oceniając, gdzie wkrótce potrzebna będzie większa 
przestrzeń i dodatkowe miejsca. Zachęcam każdego mieszkańca stanu Nowy Jork do 
skorzystania z najbliższego punktu”.  
   
Obecnie trwa mobilizacja we wszystkich punktach, których otwarcie planowane jest na 
4 stycznia 2022 roku. Po uruchomieniu, wszystkie placówki będą oferować szybkie 
testy antygenowe. Zdecydowanie apelujemy doi mieszkańców stanu Nowy Jork o 
umawianie się na wizyty tutaj. Po wizycie wyniki testów są wysyłane drogą mailową lub 
SMS-em. Można będzie się też szczepić i testować bez zapisów.  
  
Pełniąca obowiązki stanowego komisarza ds. zdrowia, dr Mary T. Bassett, 
powiedziała: „Pod przewodnictwem gubernator Hochul kontynuujemy ważne działania 
mające na celu rozszerzenie dostępu do szybkich, dostępnych testów w całym stanie. 
We współpracy z WellHealth, te sześć nowych punktów zapewni jeszcze więcej 
szybkich testów dla mieszkańców stanu Nowy Jork. Szybkie testy pozostają kluczowym 
narzędziem w naszym zestawie środków, gdy walczymy z zimową falą i pracujemy nad 
tym, aby nasze społeczności były chronione przed rozprzestrzenianiem się choroby – 
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tym bardziej zachęcam mieszkańców Nowego Jorku do korzystania z tych nowych 
punktów”.  
  
Liderka Większości Senatu, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „Pragnę 
podziękować gubernator za jej zobowiązanie do rozszerzenia punktów wykonywani 
testów na obecność COVID, w tym jednego w Grace Baptist Church w Mount Vernon. 
Dodanie dodatkowych placówek tutaj w Westchester i w całym stanie Nowy Jork jest 
głównym priorytetem dla Senatu. Wiem, że ostatnie kilka tygodni wygląda tak, jakbyśmy 
zrobili krok wstecz w stosunku do wszystkich postępów, jakie poczyniliśmy. Mieliśmy 
nadzieję, że na czas świąt nastąpi całkowite otwarcie, ale COVID miał wobec nas inne 
plany. Nie jest to jednak powtórka z marca 2020 roku. Dysponujemy obecnie silnym 
arsenałem narzędzi do walki z tym wirusem i ograniczania strat społecznych i 
ekonomicznych spowodowanych pandemią. Wszyscy muszą się zaszczepić, przyjąć 
trzecią dawkę, nosić maseczkę i zrobić test, ponieważ przechodzimy przez ostatnią 
fazę kryzysu”.  
  
Dyrektor generalny organizacji WellHealth i dyrektor ds. medycznych, lek. med. dr 
Abdul-Ahad Hayee, jeden z partnerów założycieli Well Health powiedział: „Naszą 
misją jest pomoc jak największej liczbie osób w znalezieniu łatwych, dostępnych miejsc 
do przeprowadzenia testu na obecność COVID-19 oraz dostarczenie szybkich, 
dokładnych wyników. Ponieważ pandemia COVID-19 trwa, jesteśmy dumni, że możemy 
współpracować z rządem stanu Nowy Jork i Wydziałem Zdrowia w ramach tego 
partnerstwa, aby udostępnić społecznościom w stanie Nowy Jork sześć nowych 
punktów wykonywania testów w różnych miejscach na terenie całego stanu, tak jak to 
już z powodzeniem zrobiliśmy w wielu innych. Dziękujemy gubernator Hochul za jej 
przywództwo w zapewnieniu mieszkańcom stanu Nowy Jork jeszcze szerszego dostępu 
do testów – pomagając społecznościom pozostać bezpiecznymi i otwartymi”.  
  
Prosimy zwrócić uwagę, że 4 stycznia 2022 r. godziny pracy wszystkich punktów będą 
następujące: od godz. 12:00 do 18:00, z wyjątkiem punktu w regionie Capital Region, 
który będzie otwarty do godz. 19:00. Po 4 stycznia punkty będą otwarte w zwykłych 
godzinach. Poniżej znajduje się lista nowych punktów wykonywani testów z podziałem 
na regiony i godziny pracy:  
   
Capital Region  
Crossgates Mall (dawna lokalizacja Ruby Tuesday)  
1 Crossgates Mall Road  
Albany, NY 12203  
Godziny pracy: poniedziałek - sobota: 9:00 – 19:00  
  
Central New York  
CNY Regional Market F Shed  
2100 Park Street  
Syracuse, NY 13208   
Godziny pracy: poniedziałek - sobota: 8:00 – 18:00  
  



Finger Lakes  
YMCA Carlson MetroCenter  
444 E Main Street  
Rochester, NY 14604  
Godziny pracy: poniedziałek - sobota: 8:00 – 18:00  
  
Hudson Valley  
Grace Baptist Church  
52 S 6th Avenue  
Mount Vernon, NY 10550  
Godziny pracy: poniedziałek - sobota: 9:00 – 18:00  
  
Patriot Hills Golf Club  
19 Club House Lane  
Stony Point, NY 10980  
Godziny pracy: poniedziałek - sobota: 8:00 – 18:00  
  
Western New York  
Northwest Buffalo Community Center  
155 Lawn Avenue  
Buffalo, NY 14207  
Godziny pracy: poniedziałek - sobota: 8:00 – 18:00  
  
Dodatkowe informacje na temat otwarcia kolejnych punktów w całym stanie zostaną 
wkrótce ogłoszone. Mieszkańcy stanu Nowy Jork najbliższe im punkty mogą 
znaleźć tutaj.  
  
O WellHealth:  
  
Organizacja WellHealth oferuje kompleksową opiekę medyczną związaną z Covid, 
zapewniając szybkie wdrożenie i całkowicie bezobsługowych doświadczeń zgodnie z 
potrzebami w zakresie wykonywania testów, zarządzania przypadkami zachorowań na 
Covid i leczeniem. WellHealth stale wprowadza nowe możliwości testowania i leczenia 
poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii do dostarczania łatwych, 
skalowalnych rozwiązań. W odpowiedzi na pandemię COVID-19, zespół WellHealth 
ustanowił unikalne protokoły i dostarczył kompleksowy zestaw środków medycznych i 
bezpieczeństwa dla naszych pacjentów. Dotychczas organizacja Well Health 
dostarczyła ponad 1,1 miliona testów na obecność COVID-19 w całych Stanach 
Zjednoczonych i posiada możliwość dalszego wykonywania testów w tempie 
kilkudziesięciu tysięcy dziennie. Well Health świadczy usługi dla mieszkańców Teksasu, 
Karoliny Południowej, Nevady, Rhode Island, Waszyngtonu, New Jersey, Arizony, 
Karoliny Północnej, Kansas, a teraz, Nowy Jork, i stale rozszerza zakres wykonywania 
testów w całej Ameryce Północnej.  
  

###  
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