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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA KAMPANIĘ #VAXFORKIDS MAJĄCĄ NA 
CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY SZCZEPIEŃ WŚRÓD DZIECI W WIEKU OD 

PIĄTEGO ROKU ŻYCIA  
  

Nowy program zachęcający lekarzy pediatrów, rodziców i opiekunów do 
zaszczepienia dzieci w wieku od piątego roku życia i przyjęcia wszystkich 

zalecanych dawek szczepionki  
  

Wielowymiarowe działania marketingowe obejmujące telewizję i media cyfrowe w 
celu dotarcia do rodziców i opiekunów  

  
Zasady kwalifikowalności do przyjęcia dawki przypominającej w przypadku 

młodzieży w wieku od 12. roku życia oraz kwalifikowalności do przyjęcia 
dodatkowej dawki w przypadku dzieci w wieku od 5 do 11 lat z pewnymi 

zaburzeniami odporności  
  

Rodzice i opiekunowie dzieci mieszkających w stanie Nowy Jork mogą 
dowiedzieć się więcej i już dziś umówić się na bezpłatne szczepienie swojego 

dziecka: ny.gov/VaxForKids  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj nową kampanię mającą na celu zwiększenie 
liczby szczepień wśród dzieci w wieku od piątego roku życia – wzywając pediatrów, 
rodziców i opiekunów do pomocy dzieciom w zaszczepieniu się i przestrzeganiu 
wszystkich zalecanych dawek szczepionki przeciw COVID-19.  
  
„Najlepszą ochroną dla naszych dzieci jest zapewnienie im szczepień i przyjęcie 
wszystkich zalecanych dawek szczepionki”, powiedziała Gubernator 
Hochul. „Ponieważ COVID-19 nadal się rozprzestrzenia, najlepszą tarczą dla naszych 
dzieci jest szczepionka. Jest ona bezpieczna, skuteczna, darmowa i swoją pierwszą 
dawkę otrzymało już ponad pół miliona mieszkających w stanie Nowy Jork dzieci w 
wieku od 5 do 11 lat. Dzięki kampanii #VaxForKids podwajamy nasze wysiłki, aby to 
istotne przesłanie dotarło do jeszcze większej liczby rodziców i opiekunów”.  
  
Wieloaspektowe działania w ramach #VaxForKids obejmują nowe działania 
marketingowe mające na celu dotarcie do rodziców i opiekunów w języku angielskim i 
hiszpańskim. Obejmuje to reklamę w telewizji, radiu i mediach cyfrowych – w tym 
wyszukiwarki i streaming. Jako część programu, w całym stanie emitowana będzie 
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nowa reklama społeczna z udziałem pełniącej obowiązki Stanowego Komisarza ds. 
Zdrowia, dr Mary T. Bassett, a jej głównym celem będzie dotarcie do rodziców i 
opiekunów dzieci w wieku od 5 do 11 lat. W nadchodzących tygodniach pojawią się 
kolejne reklamy społeczne.  
  
Pełniąca obowiązki Stanowego Komisarza ds. Zdrowia, dr Mary T. Bassett, 
powiedziała: „Od czasu pojawienia się wariantu Omikron, wzrasta wśród dzieci liczba 
wykrytych przypadków COVID-19, a nawet hospitalizacji. Nigdy nie było ważniejszego 
momentu dla pediatrów, rodziców i opiekunów, aby zadbać o zaszczepienie dzieci w 
wieku od 5. roku życia i dopilnowanie, aby przyjęły wszystkie zalecane dawki 
szczepionki. Szczepionki od dziesięcioleci stanowią podstawę opieki pediatrycznej, 
chroniąc nasze dzieci przed wieloma chorobami. Nie inaczej jest w przypadku 
szczepionki przeciw COVID-19. Wzywam mieszkańców stanu Nowy Jork, aby zadbali 
o to, by ich dzieci zostały w pełni zaszczepione – i otrzymały trzecią dawkę, jeśli są do 
tego uprawnione – co pozwoli im uzyskać znaczącą i stałą ochronę przed wirusem”.  
  
Do tej pory przeciw COVID-19 zostało zaszczepionych ponad 1,5 miliona dzieci i 
młodzieży w wieku od 5 do 17 lat. Od 10 stycznia 2022 r., 32,2% dzieci w wieku 5–11 
lat i 73,4% młodzieży w wieku 12–17 lat otrzymało co najmniej jedną dawkę 
szczepionki przeciw COVID-19, a 21,6% dzieci w wieku 5–11 lat i 65,4% młodzieży w 
wieku 12–17 lat ukończyło wstępną serię szczepień.  
  
Aby wesprzeć promocję tego programu, w lokalnych społecznościach na terenie 
całego stanu pojawią się nowe, mobilne punkty szczepień #VaxForKids, w których 
podawana będzie pierwsza i druga dawka dla dzieci w wieku od 5. roku życia, jak 
również dawki przypominające i dodatkowe dla kwalifikujących się dzieci i młodzieży. 
Lokalizacje i daty zostaną wkrótce podane do publicznej wiadomości. Władze stanowe 
utworzyły już specjalne centrum, w którym rodzice i opiekunowie mogą uzyskać 
informacje, zasoby i odpowiedzi na często zadawane pytania na temat szczepionki (w 
szczególności w odniesieniu do dzieci). Departament Zdrowia nadal aktywnie 
komunikuje się z placówkami pediatrycznymi w terenie i w każdym regionie stanu oraz 
udziela im wskazówek.  
  
Dzieci w wieku od 5. roku życia kwalifikują się do szczepienia przeciw COVID-19 
szczepionką firmy Pfizer-BioNTech. Od 7 stycznia 2022 r. młodzież w wieku od 12. 
roku życia kwalifikuje się do otrzymania dawki przypominającej szczepionki firmy 
Pfizer-BioNTech co najmniej pięć miesięcy po zakończeniu wstępnej serii szczepień. 
Dodatkowo, dzieci w wieku 5–11 lat z pewnymi zaburzeniami odporności 
obecnie kwalifikują się do podania dodatkowej dawki szczepionki firmy Pfizer-
BioNTech co najmniej 28 dni po zakończeniu pierwszej serii szczepień. Zachęcamy 
lekarzy pediatrów, rodziców i opiekunów do odwiedzenia strony ny.gov/VaxForKids, 
ny.gov/Boosters oraz ny.gov/GetTheVaxFacts, aby uzyskać rzetelne informacje i 
zasoby na temat szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci i młodzieży.  
  
Szczepionka przeciw COVID-19 jest bezpłatna i szeroko dostępna na terenie całego 
stanu, w tym w ponad 2000 punktów szczepień dla dzieci. Wszystkie stanowe punkty 
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masowych szczepień oferują szczepionkę Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19 dla 
dzieci w wieku od 5. roku życia, dawki przypominające dla mieszkańców stanu Nowy 
Jork w wieku od 12. roku życia oraz dodatkowe dawki dla dzieci z obniżoną 
odpornością w wieku od 5. roku życia. Rodzice i opiekunowie 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. 
Zachęca się mieszkańców stanu Nowy Jork do skontaktowania się 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. Należy upewnić się, że świadczeniodawca oferuje szczepionkę przeciwko 
COVID-19 firmy Pfizer-BioNTech.  
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