COVID-19 Vaccine – Polish

We’ve launched a new campaign to inform New Yorkers about what they need to know about
the COVID-19 vaccine. COVID-19 vaccines will likely be available for most New Yorkers by
mid-2021. Some people such as essential workers, people age 65 and older, and people at
increased risk of severe illness from COVID-19 will have access to it sooner. The New York City
Health Department is committed to ensuring there is fair and equitable access to the vaccine for
all New Yorkers.
Please use the below content to share these important messages with your audience and use
#NYCVaccineforAll. If you’ve gotten vaccinated already, share your experience on social media
using #IGotTheShotNYC.

Social Copy
●

Note: For Facebook, use @nychealth to tag our page.

Video Link
https://www.youtube.com/watch?v=_Oa7King_vk

General Messaging
The safe and effective COVID-19 vaccine will be available to all and help us end the COVID-19 pandemic.
Bezpieczna i skuteczna szczepionka przeciwko COVID-19 będzie dostępna dla nas wszystkich i pomoże
nam zakończyć pandemię COVID-19. https://on.nyc.gov/3346YLG

The COVID-19 vaccine will be widely available at no cost to you, likely by mid-2021.
Darmowa szczepionka przeciwko COVID-19 będzie szeroko dostępna prawdopodobnie do połowy 2021
roku. https://on.nyc.gov/3346YLG

Get the latest info on vaccines.
Poznaj najnowsze informacje na temat szczepionek. https://on.nyc.gov/3346YLG
Safe and effective COVID-19 vaccines will be easily available to all New Yorkers at no cost, likely by
mid-2021.

Bezpieczna i skuteczna szczepionka przeciwko COVID-19 będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców
Nowego Jorku bezpłatnie prawdopodobnie do połowy 2021 roku. https://on.nyc.gov/3346YLG

Learn more about the vaccine.
Dowiedz się więcej na temat szczepionki. https://on.nyc.gov/3346YLG

Ending the COVID-19 pandemic will start with New Yorkers getting a safe and effective vaccine.
Koniec pandemii COVID-19 zacznie się wtedy, gdy mieszkańcy Nowego Jorku dostaną bezpieczną i
skuteczną szczepionkę. https://on.nyc.gov/3346YLG
All New Yorkers should get the COVID-19 vaccine when it’s available to everyone — the vaccine can
lower the risk of getting symptoms of COVID-19 and severe illness.
Ze szczepionki powinni skorzystać wszyscy, kiedy będzie już ogólnodostępna — szczepionka zmniejsza
ryzyko zachorowania na COVID-19 i pojawienia się poważnych objawów. https://on.nyc.gov/3346YLG
When you get vaccinated for COVID-19, you will help protect yourself, your parents, grandparents,
friends and neighbors.
Szczepiąc się przeciwko COVID-19, pomagasz chronić siebie, swoich rodziców, dziadków, znajomych i
sąsiadów. https://on.nyc.gov/3346YLG
When you get vaccinated, you will make your community safer — especially for those at increased risk
of severe COVID-19.
Szczepiąc się, sprawiasz, że Twoja okolica stanie się bezpieczniejsza, zwłaszcza dla tych, którym grozi
większe ryzyko związane z pojawieniem się poważnych objawów COVID-19. https://on.nyc.gov/3346YLG

Why get the COVID-19 vaccine? If you’re vaccinated, you’re protecting your parents, grandparents,
friends and community too.
Dlaczego należy się zaszczepić przeciwko COVID-19? Szczepiąc się, chronisz swoich rodziców, dziadków,
znajomych i swoją wspólnotę. https://on.nyc.gov/3346YLG
The COVID-19 vaccines are safe and effective — they have gone through large clinical studies involving
tens of thousands of people.

Szczepionki przeciwko COVID-19 są bezpieczne i skuteczne — zostały poddane szeroko zakrojonym
badaniom klinicznym z udziałem dziesiątek tysięcy osób. https://on.nyc.gov/3346YLG

COVID-19 vaccines authorized by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) are safe and effective.
Szczepionki przeciwko COVID-19 posiadające zezwolenie amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food
and Drug Administration, FDA) są bezpieczne i skuteczne. https://on.nyc.gov/3346YLG

Get more vaccine facts.
Poznaj więcej faktów dotyczących szczepionki. https://on.nyc.gov/3346YLG
When you receive the COVID-19 vaccine, your privacy will be protected. There are strict laws in place to
ensure confidentiality of your personal information.
Podczas szczepienia przeciwko COVID-19 przestrzegane będą przepisy dot. prywatności. Istnieją
rygorystyczne przepisy, które mają na celu zachowanie poufności w zakresie danych osobowych.
https://on.nyc.gov/3346YLG

All New Yorkers should get the COVID-19 vaccine, including people who have had COVID-19 before. It is
possible to become reinfected with COVID-19.
Przeciwko COVID-19 powinni zaszczepić się wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku, nawet ci, którzy już
przeszli tę chorobę. Możliwa jest ponowna infekcja. https://on.nyc.gov/3346YLG
The COVID-19 vaccine does not contain the virus. It teaches your body’s immune system how to fight
the virus if you are exposed to it later.
Szczepionka przeciwko COVID-19 nie zawiera wirusa. Dzięki niej układ immunologiczny będzie w stanie
walczyć z wirusem w razie późniejszego kontaktu z tym patogenem. https://on.nyc.gov/3346YLG
COVID-19 vaccines will likely be available for most New Yorkers by mid-2021. Essential workers, people
age 65 and older, and people at increased risk of severe illness from COVID-19 will have access to it even
sooner.
Szczepionki przeciwko COVID-19 prawdopodobnie będą dostępne dla większości nowojorczyków do
połowy 2021 roku. Wcześniej zaczepieni zostaną pracownicy kluczowych służb, osoby w wieku od 65
lat wzwyż a także osoby zagrożone większym ryzykiem pojawienia się poważnych objawów COVID-19.
https://on.nyc.gov/3346YLG

Get the latest updates from @nychealthy:
Otrzymuj najnowsze informacje z serwisu @nychealthy:

Vaccine technology has been studied for many years, which allowed the COVID-19 vaccines to be
created quickly. The vaccine is safe, effective and thoroughly researched.
Technologia, która posłużyła do opracowania szczepionki przeciwko COVID-19, badana była od wielu
lat, dlatego można było tak szybko ją przygotować. Szczepionka jest bezpieczna, skuteczna i została
dokładnie przebadana.

Side effects from the COVID-19 vaccine are mild to moderate, such as soreness where the vaccine was
injected, tiredness or a headache.
Jeśli chodzi o skutki uboczne szczepionki przeciwko COVID-19, to są one łagodne do umiarkowanych i
obejmują ból w miejscu wkłucia, zmęczenie lub ból głowy.

Learn more about the vaccine from @nychealthy:
Dowiaduj się więcej na temat szczepionki z serwisu @nychealthy:

All New Yorkers will have access to the COVID-19 vaccine. You will not need to share your immigration
status. Getting a vaccine is not a public benefit under the public charge rule.
Dostęp do szczepionki przeciwko COVID-19 otrzymają wszyscy nowojorczycy. Nie będzie trzeba
wyjawiać swojego statusu imigracyjnego. Szczepienie nie stanowi świadczenia socjalnego zgodnie z
zasadami udzielania opieki z funduszy publicznych.

You will be able to get a COVID-19 vaccine where you normally get vaccines, such as your health care
provider, pharmacies, clinics and urgent care centers, and additional community sites throughout NYC.
Szczepionka przeciwko COVID-19 dostępna będzie w placówce opieki zdrowotnej, w której Państwo
zwykle otrzymują szczepienia, takich jak ośrodek zdrowia, apteka, poradnia szpitalna i centrum pomocy
doraźnej a także innych miejscach w środowisku lokalnym na terenie NYC.

