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GUBERNATOR HOCHUL INFORMUJE, ŻE WYDANO JUŻ NIEMAL 11 MILIONÓW 
CERTYFIKATÓW EXCELSIOR PASS, I PRZYPOMINA MIESZKAŃCOM STANU 

NOWY JORK O UZYSKIWANIU CERTYFIKATÓW EXCELSIOR PASS PLUS  
  

Wydano niemal 11 milionów certyfikatów Excelsior Pass, w tym ponad 4 miliony 
certyfikatów Excelsior Pass Plus  

  
Od 30 czerwca będzie dostępna tylko najnowsza i najsolidniejsza forma 

zaświadczeń o szczepieniach i testach, czyli certyfikaty Excelsior Pass Plus, 
ponieważ certyfikaty Excelsior Pass tracą ważność  

  
Mieszkańców stanu Nowy Jork zaprasza się do pobierania bezpłatnych 

certyfikatów Excelsior Pass Plus tutaj  
  
  

Gubernator Kathy Hochul poinformowała dzisiaj, że dotąd wydano ponad 10,9 miliona 
certyfikatów Excelsior Pass. Ponieważ ta pierwsza w kraju platforma stale ewoluuje, 
aby sprostać potrzebom mieszkańców stanu Nowy Jork, i w miarę upływu terminu 
ważności pierwotnie stosowanych certyfikatów Excelsior Pass, władze stanu 
przypominają mieszkańcom o dostępności do pobrania najnowszej i najsolidniejszej 
wersji zaświadczeń, czyli certyfikatów Excelsior Pass Plus.  
  
„Podczas gdy mieszkańcy stanu Nowy Jork nadal muszą sobie radzić sobie z obecną 
trudną sytuacją, nasz stan wciąż pozostaje krajowym liderem dzięki swoim odważnym, 
rewolucyjnym rozwiązaniom” — powiedziała gubernator Hochul. „Władze stanu Nowy 
Jork zamierzają w dalszym ciągu korzystać z technologii cyfrowych, aby lepiej 
zaspokajać potrzeby ludzi, na rzecz których pracujemy. Zachęcam wszystkich 
zainteresowanych Nowojorczyków, aby pobrali swoje certyfikaty Excelsior Pass Plus już 
dziś”.  
  
Excelsior Pass Plus, czyli najnowsza i najbardziej wszechstronna wersja certyfikatów 
Pass, jest bezpieczną, cyfrową kopią karty szczepień przeciw COVID-19, która — 
będąc kartą — nie traci ważności. Z certyfikatów Excelsior Pass Plus, zweryfikowanych 
i zatwierdzonych przez Stan Nowy Jork, opartych na otwartych, interoperacyjnych 
standardach oraz używanych obecnie w ponad 23 stanach USA, Portoryko i Kanadzie, 
mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą korzystać w tych i innych miejscach, w których są 
honorowane karty SMART Health Card. Certyfikat Pass Plus uwzględnia również dawki 
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przypominające danej osoby, jeśli tylko zostanie pobrany po 3–4 dniach od ich 
przyjęcia. Podobnie jak w przypadku certyfikatu Excelsior Pass, w ramach certyfikatu 
Pass Plus dostępne jest też potwierdzenie negatywnego wyniku testu.  
  

Stanowa Komisarz ds. Zdrowia dr Mary T. Bassett powiedziała: „Tak jak należy 
dbać o kartę szczepień CDC czy prawo jazdy w wersji papierowej, tak też każdy 
mieszkaniec stanu Nowy Jork powinien pobrać i zachować swój certyfikat Excelsior 
Pass Plus. Bezpośredni dostęp do informacji dotyczących zdrowia umożliwia 
obywatelom uczestniczenie w podejmowaniu decyzji, które wpływają na ich zdrowie 
i samopoczucie. Pragnę wyrazić uznanie dla nieustającej współpracy między wieloma 
urzędami i instytucjami stanu Nowy Jork, które korzystają z nowinek technologicznych, 
aby poprawiać stan zdrowia publicznego”.  

  
Platforma Excelsior Pass, udostępniona publicznie w marcu 2021 r. jako pierwszy 
w kraju system zaświadczeń dotyczących COVID-19, została wdrożona z myślą 
o przyspieszeniu odbudowy gospodarczej stanu Nowy Jork, a jednocześnie miała 
zapewnić mieszkańcom bezpośredni dostęp do informacji o ich szczepieniach i testach. 
Zgodnie z wytycznymi federalnymi i stanowymi wszystkie certyfikaty Excelsior 
Vaccination Pass spełniają wymogi zawarte w definicji osób w pełni zaszczepionych 
CDC. Według najnowszych wytycznych CDC, których przestrzega Departament 
Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health), powinno się 
terminowo przyjmować wszystkie zalecane szczepionki. Od 30 czerwca Excelsior Pass 
Plus, ze swoim formatem opartym na kartach szczepień i dodatkowymi funkcjami, 
będzie jedynym rodzajem certyfikatów Pass dostępnym dla mieszkańców stanu Nowy 
Jork. Certyfikaty Excelsior Pass Plus mają ugruntowaną pozycję i cieszą się sporą 
popularnością — wydano ich już ponad 4 miliony.  
  
Pierwsza wicedyrektor Wydziału Budżetu (Division of the Budget) Sandra Beattie 
powiedziała: „Opracowanie pierwszego w kraju systemu zaświadczeń dotyczących 
COVID-19 był istotny zarówno dla władz stanu Nowy Jork, jak i jego mieszkańców. 
Tworzenie bezpiecznych technologii, z których można korzystać za pośrednictwem 
łatwo dostępnych, eleganckich interfejsów, jest czymś, co władze publiczne mogą 
i powinny robić w szerszym zakresie. Od samego początku platforma Excelsior Pass 
i aplikacja New York State Wallet były opracowywane tak, aby mogły ewoluować 
stosownie do potrzeb mieszkańców — i oba narzędzia robią to raz za razem. Jako 
zrównoważony, cyfrowy odpowiednik karty szczepień, certyfikat Excelsior Pass Plus 
umożliwia mieszkańcom stanu Nowy Jork przechowywanie informacji o swoich 
szczepieniach i testach, a jednocześnie umożliwia władzom stanu zastanowienie się 
nad rozwiązaniami, których mieszkańcy będą potrzebować w przyszłości — a będzie 
ich więcej”.  
  
Po wprowadzeniu certyfikatów Excelsior Pass stan Nowy Jork udostępnił aplikację 
Excelsior Pass Scanner dla firm. Do tej pory odnotowano ponad 215 000 pobrań 
aplikacji Scanner, a to oznacza, że używają jej setki tysięcy firm i instytucji, którym to 
narzędzie ułatwia zadania związane ze wznowieniem działalności.  
  



W sierpniu 2021 r. w stanie Nowy Jork wprowadzono certyfikaty Excelsior Pass Plus, 
rozszerzając skalę zastosowań w życiu mieszkańców stanu Nowy Jork, m.in. o podróże 
i transakcje handlowe. Utrzymując te same wyśrubowane standardy zabezpieczeń 
i ochrony prywatności, zaktualizowany certyfikat Pass Plus zaprojektowano jako 
cyfrową kartę zdrowia, którą opracowano przy użyciu platformy SMART Health Cards 
Framework. Dzięki wsparciu uzyskanemu w wyniku słynnej na całym świecie 
współpracy Stanu z uznawaną w skali ogólnoświatowej koalicją firm Vaccine Credential 
Initiative certyfikaty Excelsior Pass Plus pomogły Stanowi Nowy Jork w kierowaniu 
pracami nad zestawem wspólnych, skoordynowanych standardów, które od tamtego 
czasu zostały przyjęte przez stany w całym kraju, na takich terytoriach jak Portoryko 
oraz w innych krajach, na przykład w Kanadzie. Stan Nowy Jork współpracował 
z każdym podmiotem, aby zapewnić zgodność i akceptację poświadczeń ponad 
granicami.  
  
Dyrektor ds. technologii i wicedyrektor ds. informatycznych Stanu Nowy Jork 
Rajiv Rao powiedział: „Aplikacja New York State Wallet i architektura rozwiązania 
Excelsior Pass stanowiły i nadal stanowią fundament pod silniejszą i bardziej odporną 
cyfryzację Stanu. Rozwiązania te dzień w dzień niezawodnie służą ludziom. Dążąc do 
odbudowy stanu Nowy Jork po pandemii, musimy wciąż pokonywać bariery w obszarze 
udostępniania informacji klinicznych i usług publicznych. Działania na rzecz przyszłości 
stanu Nowy Jork muszą obejmować nie tylko zwykłą infrastrukturę, ale i infrastrukturę 
cyfrową, zbudowaną z myślą o zaspokojeniu aktualnych i przyszłych potrzeb 
mieszkańców”.  
  
W miarę jak Stan nadal pracuje nad przekształcaniem i rozwijaniem platformy Excelsior 
Pass, rozszerza też wsparcie dla innych stanów i podmiotów w celu przyspieszenia 
prac nad wspólną strukturą rozwiązań. W październiku 2021 r. gubernator Hochul 
ogłosiła udostępnienie Programu Excelsior Pass stanu Nowy Jork — pierwszej w kraju 
platformy do udzielania pomocy innym stanom i władzom publicznym w rozwijaniu 
cyfrowych certyfikatów zdrowotnych bazujących na platformie Excelsior Pass 
i rozwiązaniu Excelsior Pass Plus.  
  
Każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork powinien odwiedzić stronę epass.ny.gov i pobrać 
swój bezpłatny certyfikat Excelsior Pass Plus. Każdy obywatel może mieć dowolną 
liczbę certyfikatów Pass, do których się kwalifikuje, a rodzice i opiekunowie mogą też 
przechowywać certyfikaty dzieci poniżej 18 roku życia. Certyfikaty Pass można 
w każdej chwili usunąć z aplikacji New York State Wallet.  
  
Więcej informacji na temat certyfikatów Excelsior Pass Plus mieszkańcy stanu Nowy 
Jork mogą znaleźć na stronie z często zadawanymi pytaniami.  
  
Aby pobrać opis stanowego programu Excelsior Pass, należy kliknąć ten link.  
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