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GUBERNATOR HOCHUL INFORMUJE O POSTĘPACH NA DRODZE DO 
FEDERALNEGO ZATWIERDZENIA SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19 DLA DZIECI 

PONIŻEJ PIĄTEGO ROKU ŻYCIA  
  
  

Gubernator Kathy Hochul poinformowała dzisiaj o postępach na drodze do 
ostatecznego zatwierdzenia przez władze federalne szczepionki przeciw COVID-19 dla 
dzieci poniżej piątego roku życia.  
  

„To wiadomość, na którą rodzice i opiekunowie czekali z niecierpliwością, aby zapewnić 
swoim małym dzieciom najlepszą ochronę przed COVID-19”, powiedziała gubernator 
Hochul. „W związku z tym, po jej zatwierdzeniu, proszę rodziców i opiekunów o 
skontaktowanie się z pediatrami w celu zaszczepienia małych dzieci w czasie przerwy 
wakacyjnej. Szczepionka jest naszą najlepszą obroną przed wirusem COVID-19 i 
będziemy kontynuować udostępnianie tego narzędzia mieszkańcom stanu Nowy Jork w 
ramach naszych bieżących działań w zakresie gotowości na wypadek pandemii”.  
  

W dniu dzisiejszym Komitet Doradczy Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug 
Administration, FDA) zatwierdził zmianę pozwolenia na stosowanie w stanach 
zagrożenia szczepionki przeciw COVID-19 firm Moderna i Pfizer/BioNTech w celu 
rozszerzenia jej stosowania na dzieci w wieku od sześciu miesięcy do pięciu 
lat. Następnie Agencja ds. Żywności i Leków podejmie ostateczną decyzję w sprawie 
dopuszczenia szczepionki do obrotu, po czym Centra Kontroli i Zapobiegania 
Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) oraz dyrektor CDC, dr 
Rochelle Walensky, wydadzą odpowiednie zalecenia. Po zatwierdzeniu szczepionki 
przez dyrektora CDC, Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State 
Department of Health) opracuje i wyda wytyczne dla świadczeniodawców.  
  
Władze stanu Nowy Jork już teraz przygotowują się do zwiększenia liczby szczepień 
wśród dzieci poniżej piątego roku życia. Dostawcy szczepionek w całym stanie złożyli 
już wstępne zamówienia na 39 000 dawek. Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork 
pracuje nad zapewnieniem świadczeniodawcom w całym stanie możliwości zamawiania 
dodatkowych dawek, a także nad przygotowaniem kompleksowej ogólnokrajowej 
płatnej kampanii medialnej zachęcającej do szczepień, która rozpocznie się latem tego 
roku.  
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