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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE 80 MOBILNYCH PUNKTÓW 
SZCZEPIEŃ #VAXFORKIDS W CIĄGU 6 TYGODNI W CELU ZWIĘKSZENIA 

WSKAŹNIKA SZCZEPIEŃ WŚRÓD DZIECI I NASTOLATKÓW W STANIE NOWY 
JORK  

  
W tym tygodniu w całym stanie zostanie otwartych 10 nowych mobilnych 

punktów szczepień  
  

Co tydzień będą ogłaszane otwarcia nowych punktów w ramach realizacji celu 
stanu zakładającego zaszczepienie wszystkimi zalecanymi dawkami dzieci 

mających ukończone 5 lat  
  

Pełny, aktualizowany co tydzień wykaz punktów szczepień jest dostępny tutaj  
  

Rodzice i opiekunowie mogą dowiedzieć się więcej na stronie ny.gov/vaxforkids. 
Przygotowano także materiały dla organizatorów wydarzeń #VaxforKids  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że w całym stanie Nowy Jork przez okres 6 
tygodni zostanie otwartych 80 nowych mobilnych punktów szczepień #VaxforKids. 10 
mobilnych punktów szczepień zostanie otwartych już w tym tygodniu. Akcja ma 
wspierać realizację celu stanu Nowy Jork zakładającego zaszczepienie wszystkimi 
zalecanymi dawkami szczepionki przeciw COVID-19 dzieci mających ukończone 5 lat. 
Stanowy Departament Zdrowia współpracuje z lokalnymi władzami, organizacjami 
społecznymi i ośrodkami opieki zdrowotnej w celu otwarcia tego rodzaju punktów 
szczepień we wszystkich regionach stanu. Partnerzy, miejsca akcji szczepień i 
działania informacyjne będą dostosowane do potrzeb społeczności, którym mają 
służyć.  
  
„Szczepienie dzieci najskuteczniej chroni ich zdrowie i zapobiega hospitalizacji” – 
powiedziała gubernator Hochul. „Podstawą kampanii #VaxforKids są nasze 
konsekwentne działania mające na celu dostarczenie bezpiecznych, bezpłatnych i 
dostępnych szczepionek bezpośrednio do rodzin w stanie Nowy Jork. Chcemy też 
zapewnić rodzicom i opiekunom dostęp do godnych zaufania i zatwierdzonych przez 
lekarzy zasobów informacyjnych. W naszym stanie udało się zaszczepić już 1,5 
miliona dzieci. Apeluję do rodziców i opiekunów o jak najszybsze szczepienie 
odpowiednimi dawkami dzieci spełniających kryteria kwalifikacyjne”.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fnys-vaxforkids-pop-locations-0&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3cCJQe%2FT6yI%2B5Vji%2B4whZKBPjH55wJ3EV3FTWrTJdnU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZJO7lNJrlqMNSksog6X%2Bwsx565i%2FJ6j5G2OyaegJhyE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Feducational-assets-1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EQZq3n5gtx3ePGE4bx85YRnjauD4klkHk8GLvGb2SAw%3D&reserved=0


  
Prowadzona przez stan Nowy Jork kampania #VaxforKids ma na celu zwiększenie 
wskaźnika szczepień wśród dzieci w wieku od 5 do 11 lat oraz zaszczepienie dawką 
przypominającą kwalifikujących się nastolatków w wieku od 12 do 17 lat. Akcja wpisuje 
się w zobowiązanie pani gubernator do priorytetowego traktowania zdrowia i 
dobrostanu dzieci, rodzin oraz społeczności szkolnych. Do tej pory przeciw COVID-19 
zostało zaszczepionych ponad 1,5 miliona dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 17 lat. 
Na dzień 18 stycznia 2022 r. 34,3% dzieci w wieku 5–11 lat i 74,3% nastolatków w 
wieku 12–17 lat otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, a 23,9% dzieci w 
wieku 5–11 lat i 66,1% nastolatków w wieku 12–17 lat ukończyło wstępną serię 
szczepień.  
  
„Apeluję do rodziców i opiekunów w stanie Nowy Jork o jak najszybsze zaszczepienie 
swoich dzieci przeciw COVID-19” – powiedziała pełniąca obowiązki komisarz 
stanowego Departamentu Zdrowia, dr Mary T. Bassett. „Wciąż obserwujemy dużą 
liczbę zakażeń i hospitalizacji wśród dzieci, a najskuteczniejszym sposobem na ich 
ochronę są szczepienia. Przez dziesiątki lat szczepionki – jeden z największych 
sukcesów w dziedzinie zdrowia publicznego – chroniły nasze dzieci przed 
niebezpiecznymi infekcjami. Tak samo działa szczepionka przeciw COVID-19. We 
współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi nowe punkty #VaxforKids pomogą 
dotrzeć ze szczepionkami bezpośrednio do mieszkańców stanu Nowy Jork – w 
znanych i zaufanych miejscach”.  
  
W każdym punkcie szczepień dostępny będzie specjalista z zakresu medycyny 
środowiskowej, który odpowie na wszelkie pytania, jakie mogą mieć rodzice i 
opiekunowie. Poniżej przedstawiamy dni otwarcia poszczególnych punktów szczepień 
#VaxforKids. Nowe punkty szczepień będą ogłaszane co tydzień przez okres 6 
tygodni. Pełna lista punktów szczepień #VaxforKids jest dostępna tutaj.  
  
NORTH COUNTRY  
Peru High School  
17 School Street  
Peru, NY 12972  
Godziny otwarcia: Środa, 19 stycznia; 15:00 – 18:00  
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech i Moderna  
Rejestracja: 5–11 lat: tutaj; 12 i więcej lat: tutaj; dawki przypominające: tutaj  
Partner wydarzenia: Hrabstwo Clinton  
Wiek 5+  
  
HUDSON VALLEY  
Sullivan County Public Health Services  
50 Community Lane  
Liberty, NY 12754  
Godziny otwarcia: Środa, 19 stycznia; 14:00 – 17:00  
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech  
Rejestracja odbywa się tutaj lub pod numerem 845-292-5910  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-vaxforkids-campaign-increase-vaccination-rates-among-children-five&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=w70k%2FfoP54u3mMtESUnC7xN78XtPghzm9SFt%2Bq0%2BxRk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nBYfOK6AZF6QTa%2FSxe2adV1HO5nPvBKanI1KEKYYJxs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nBYfOK6AZF6QTa%2FSxe2adV1HO5nPvBKanI1KEKYYJxs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nBYfOK6AZF6QTa%2FSxe2adV1HO5nPvBKanI1KEKYYJxs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nBYfOK6AZF6QTa%2FSxe2adV1HO5nPvBKanI1KEKYYJxs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nBYfOK6AZF6QTa%2FSxe2adV1HO5nPvBKanI1KEKYYJxs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2Fdocs%2Fpediatric_covid-19_hospitalization_report_2021-01-14.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VeAIlP%2B7G4duz8d6SwVk2gzAO5CdN2xvaEsQOFge9ro%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fnys-vaxforkids-pop-locations-0&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3cCJQe%2FT6yI%2B5Vji%2B4whZKBPjH55wJ3EV3FTWrTJdnU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps2.health.ny.gov%2Fdoh2%2Fapplinks%2Fcdmspr%2F2%2Fcounties%3FDateID%3DD53D0BE2E2AE0198E0530A6C7C15530C&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BZQWULQ2IxAe7Qjb%2BhjHzcS0O0hkweN1whJacAZU%2FeI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps2.health.ny.gov%2Fdoh2%2Fapplinks%2Fcdmspr%2F2%2Fcounties%3FDateID%3DD53D0BE2E2AC0198E0530A6C7C15530C&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IWEUcA3XIwOCw3MC218wsbcTCVMD07rABV71k5IsNys%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps2.health.ny.gov%2Fdoh2%2Fapplinks%2Fcdmspr%2F2%2Fcounties%3FDateID%3DD540A2D5734E01E6E0530A6C7C153970&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Gn9dh3vyiLvsl3wzKd708Bwmz3wc2wxd6J4lLb1jx78%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps2.health.ny.gov%2Fdoh2%2Fapplinks%2Fcdmspr%2F2%2Fcounties%3FDateID%3DD3983396EC600290E0530A6C7C1593BD&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PTB8SKjlSWRwr4NSaatYn4pSj9Ol80cv9B5xZo5UbdI%3D&reserved=0


Partner wydarzenia: Hrabstwo Sullivan  
Wiek 12+  
  
SOUTHERN TIER  
Homer Brink Elementary School  
3618 Briar Lane #2404  
Endicott, NY 13760  
Godziny otwarcia: Środa, 19 stycznia; 16:00 – 18:00  
(dotyczy uczniów Homer Brink Elementary School)  
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech  
Partner wydarzenia: Hrabstwo Broome  
Szczepienia pierwszą dawką dzieci w wieku 5–11 lat; szczepienia dawką 
przypominającą dzieci mających ukończone 12 lat  
  
WESTERN NEW YORK  
Niagara Community College Learning Commons  
3111 Saunders Settlement Rd.  
Sanborn, NY 14132  
Godziny otwarcia: Środa, 19 stycznia; 9:00 – 15:00  
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech, Janssen/J&J i Moderna  
Rejestracja: 5–11 lat: pierwsza dawka tutaj, druga dawka tutaj; 12 i więcej lat: dawka 
przypominająca tutaj; Janssen/J&J tutaj (dla osób mających ukończone 18 lat)  
Partner wydarzenia: Niagara County Department of Health  
Wiek 5+  
  
MOHAWK VALLEY  
Family Counseling Center, Inc.  
11 Broadway Street  
Gloversville, NY 12078  
Godziny otwarcia: Środa, 19 stycznia; 11:00 – 19:00  
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech i Moderna  
Partner wydarzenia: Family Counseling Center  
Wiek 5+  
  
CENTRAL NEW YORK  
Marathon Civic Center  
16 Brink Street  
Marathon, NY 13803  
Godziny otwarcia: Środa, 19 stycznia; 10:00 – 19:00  
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech i Janssen/J&J  
Partner wydarzenia: Hrabstwo Cortland i Marathon  
Wiek 5+  
  
CENTRAL NEW YORK  
Marathon Civic Center  
16 Brink Street  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fon.ny.gov%2F3pyD8uF&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YIrVtGkut64FqELdOgrTIyNjSb5YkFtqXIS082yFucY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fon.ny.gov%2F3pv1hly&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FHgbghrkmgmlgpXGKNX%2Bp113SposgPbTtjRj76lOaA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fon.ny.gov%2F342saFm&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9v638oNBRdf6ts4XT3oFRSO2vT9mA1l%2BkJrtQaLmWOA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fon.ny.gov%2F3433PiH&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sUMYo1Gu6T3dtLkR9bMzIh4n0s%2FflQQCo60qHwlq9us%3D&reserved=0


Marathon, NY 13803  
Godziny otwarcia: Czwartek, 20 stycznia; 10:00 – 19:00  
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech i Janssen/J&J  
Partner wydarzenia: Hrabstwo Cortland i Marathon  
Wiek 5+  
  
MOHAWK VALLEY  
Fulton County Department of Health  
127 East State Street  
Gloversville, NY 12078  
Godziny otwarcia: Czwartek, 20 stycznia; 10:00 – 18:00  
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech i Moderna  
Rejestracja: https://booknow.appointment-plus.com/6z7p0e2q/?e_id=3431  
Partner wydarzenia: Hrabstwo Fulton  
Wiek 5+  
  
NORTH COUNTRY  
Clinton Community College  
158 Clinton Point Drive  
Plattsburgh, NY 12901  
Godziny otwarcia: Czwartek, 20 stycznia; 10:00 – 18:00  
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech i Moderna  
Rejestracja: http://www.clintonhealth.org/covid19vaccine/  
Partner wydarzenia: Hrabstwo Clinton  
Wiek 5+  
  
SOUTHERN TIER  
St. James Elementary School  
143 Main St  
Johnson City, NY 13790  
Godziny otwarcia: Czwartek, 20 stycznia; 16:00 – 18:00  
(* dotyczy tylko uczniów St. James Elementary School)  
Typ szczepionki: Pfizer-BioNTech  

Partner wydarzenia: Hrabstwo Broome  
Szczepienia pierwszą dawką dzieci w wieku 5–11 lat; szczepienia dawką 
przypominającą dzieci mających ukończone 12 lat  
  
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 stron ny.gov/VaxForKids, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbooknow.appointment-plus.com%2F6z7p0e2q%2F%3Fe_id%3D3431&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vk3KlzxclC%2FnFCRJ4KuMbZMxKiNXb9iOnT9wSRATYPE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.clintonhealth.org%2Fcovid19vaccine%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Le4H5wXTx5gF6R7r60clIbaRyMi%2Bm3Wzk3r6thsq3NE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-guidance-covid-19-booster-doses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c2f044d6ed045678b6108d9db88ded1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782203644342472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=H4dqtqIumLEbnZ8Wa%2FwDcNKKOaYnkKrTez2XnbyITS4%3D&reserved=0
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ny.gov/Boosters i ny.gov/GetTheVaxFacts oraz do obejrzenia nowej reklamy 
społecznej komisarz ds. zdrowia.  
  
Szczepionka przeciw COVID-19 jest bezpłatna i szeroko dostępna na terenie całego 
stanu, w tym w ponad 2000 punktów szczepień dla dzieci. We wszystkich stanowych 
punktach szczepień masowych dostępne są szczepionki 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. Aby znaleźć punkt szczepień w pobliżu – oprócz stanowych mobilnych punktów 
szczepień i punktów szczepień masowych – mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą 
odwiedzić stronę vaccines.gov, wysłać SMS ze swoim kodem ZIP na numer 438829 
lub zadzwonić pod numer 1-800-232-0233. Rodzice i opiekunowie mogą także 
skontaktować 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.  
  
Rodziców i opiekunów zachęcamy do upewnienia się, że ich dziecko posiada 
wszystkie zalecane i wymagane szczepienia, w tym szczepionkę przeciwko 
grypie. Więcej informacji na temat zalecanych szczepień ochronnych u dzieci i 
młodzieży można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Zdrowia.  
  

###  
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