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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA, ŻE MIESZKAŃCY STANU NOWY JORK 
MOGĄ JUŻ OTRZYMAĆ NOWE DAWKI PRZYPOMINAJĄCE SZCZEPIONKI 

PRZECIW COVID-19 OPRACOWANE Z MYŚLĄ O PODWARIANTACH WIRUSA 
OMIKRON  

  
Nowe dawki przypominające szczepionki przeciw COVID-19 dla osób w wieku 12 
lat i starszych, u których upłynęły dwa miesiące od zakończenia poprzedniej serii 

szczepień przypominających lub pierwotnych  
  

Stosowanie maseczek jest teraz dobrowolne w miejscach, w których wcześniej 
było wymagane, np. w środkach transportu publicznego, pojazdach do wynajęcia, 

na lotniskach, w schroniskach dla bezdomnych, zakładach karnych i aresztach  
  

Aby ustalić najbliższy punkt oferujący szczepienia dawką przypominającą 
przeciw COVID-19, mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą wysłać SMS ze swoim 

kodem pocztowym na numer 438829, zadzwonić pod numer 1-800-232-0233 lub 
wejść tutaj  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj dostępność dawek przypominających 
biwalentnych szczepionek przeciw COVID-19, które zapewniają dodatkową ochronę 
przed wariantami Omikron BA.4 i BA.5 oraz wzmacniają wcześniejszą ochronę po 
przyjęciu szczepionki. Ogłoszenie następuje po zaleceniu przez Centrum Kontroli i 
Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), aby u 
wszystkich osób w wieku 12 lat lub starszych stosować dawki przypominające 
szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer-BioNTech oraz szczepionki firmy Moderna 
dla osób w wieku od 18. roku życia. Gubernator Hochul ogłosiła to krótko przed 
otrzymaniem dzisiaj dawki przypominającej w Boriken Neighborhood Health Center we 
Wschodnim Harlemie. Aby umówić się na wizytę w celu przyjęcia dawki 
przypominającej szczepionki przeciw COVID-19, mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni 
skontaktować się z lokalną apteką, lokalną przychodnią lub zakładem opieki zdrowotnej. 
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą również 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.  
  

„Wciąż zmagamy się ze skutkami tej pandemii dla wszystkich i stale musimy 
wykorzystywać wszystkie dostępne dla nas narzędzie”, powiedziała gubernator 
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Hochul. „Przez cały okres pandemii mieszkańcy stanu Nowy Jork zachowywali się 
rozsądnie, uważali na siebie nawzajem i podjęli kroki, aby chronić siebie i swoich 
sąsiadów. Zaszczepienie się i przyjęcie dawki przypominającej jest najlepszym 
sposobem ochrony siebie i innych mieszkańców stanu Nowy Rok, więc zachęcam 
wszystkich, którzy mogą się zaszczepić, aby zapisali się i przyjęli dawkę 
przypominającą szczepionki biwalentnej przeciw COVID-19”.  

  
Ponadto, gubernator Hochul ogłosiła, że noszenie maseczek będzie teraz opcjonalne w 
wielu miejscach, w których wcześniej było wymagane, w tym w środkach transportu 
publicznego, w pojazdach do wynajęcia, na lotniskach, w schroniskach dla 
bezdomnych, zakładach karnych i aresztach. Maseczki będą nadal wymagane w 
placówkach opieki nad dorosłymi i placówkach opieki zdrowotnej regulowanych przez 
stanowy Departament Zdrowia (Department of Health), a także w placówkach 
klinicznych regulowanych przez Biuro ds. Zdrowia Psychicznego (Office of Mental 
Health), Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of Addiction 
Services and Supports, OASS) oraz Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową 
(Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD).  
  
Świadczeniodawcy działający w stanie Nowy Jork mogli wstępnie zamówić te nowe 
dawki przypominające do 30 sierpnia, a wysyłka zamówionych dawek rozpoczęła się 
pod koniec ubiegłego tygodnia i już dotarły one do niektórych placówek. Aby 
zakwalifikować się do otrzymania nowej dawki przypominającej biwalentnej szczepionki 
przeciw COVID-19, osoby muszą mieć ukończoną pierwotną serię szczepień lub 
otrzymać dawkę przypominającą co najmniej dwa miesiące wcześniej.  
  

Stanowa Komisarz ds. Zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Koronawirus 
mutował w czasie i pojawiało się wiele nowych wariantów, w tym Omikron. Te dawki 
przypominające biwalentnej szczepionki są po raz pierwszy dopasowane do krążącego 
wariantu. Zachęcam wszystkich uprawnionych mieszkańców stanu Nowy Jork do 
skorzystania z tej okazji i skontaktowania się z lokalnym zakładem opieki zdrowotnej, 
odwiedzenia lokalnej apteki lub zadzwonienia do swojej przychodni, aby jak najszybciej 
otrzymać tę szczepionkę”.  

  
W najbliższych dniach stanowy Departament Zdrowia wyda zaktualizowane wytyczne 
kliniczne dotyczące wydania dawek przypominających biwalentnej szczepionki 
wszystkim świadczeniodawcom zapisanym do programu szczepień w stanie Nowy Jork. 
Świadczeniodawcy, którzy wstępnie zamówili i otrzymali dawki przypominające 
biwalentnej szczepionki przeciw COVID-19, są obecnie upoważnieni do rozpoczęcia ich 
podawania zgodnie z wydanym przez Federalną Agencję ds. Żywności i Leków (Food 
and Drug Administration, FDA) pozwoleniem na stosowanie tych dawek 
przypominających w nagłych przypadkach oraz ze zaktualizowanymi zaleceniami CDC.  
  
Świadczeniodawcy powinni również pamiętać, że zgodnie z uaktualnionymi wytycznymi 
federalnymi monowalentne szczepionki mRNA przeciw COVID-19 nie są już 
dopuszczone do stosowania jako dawki przypominające u osób w wieku 12 lat i 
starszych. Zaplanowane wizyty w celu podania szczepionek monowalentnych  



Pfizer-BioNTech lub Moderna osobom w wieku 12 lat lub starszym należy przełożyć na 
czas, gdy w placówkach dostępne będą szczepionki biwalentne przeciw COVID-19.  
  
W nadchodzących tygodniach CDC wskazało również, że spodziewa się zalecić 
zaktualizowane dawki przypominającej przeciw COVID-19 również dla młodszych grup 
wiekowych. Do tego czasu monowalentna szczepionka mRNA Pfizer przeciw COVID-19 
pozostaje dopuszczona do stosowania jako szczepionka przypominająca u dzieci w 
wieku od 5 do 11 lat oraz do stosowania w ramach wszystkich szczepień w serii 
podstawowej.  
  
Stanowy Departament Zdrowia nadal podziela zalecenie CDC, aby wszyscy 
kwalifikujący się dorośli, młodzież i dzieci w wieku 5 lat i starsze byli w pełni 
zaszczepieni i otrzymali wstępną dawkę przypominającą szczepionki przeciw  
COVID-19, jeśli się do tego kwalifikują.  
  

###  
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