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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA DODATKOWE WYTYCZNE DLA ORGANIZACJI 
JARMARKÓW I LOKALNYCH FESTIWALI  

  
Samorządy muszą wyrazić zgodę na organizację jarmarków i lokalnych festiwali; 
wydarzenia dla ponad 5000 uczestników wymagają zatwierdzenia przez stanowy 

Departament Zdrowia  
  

Ograniczenia liczby uczestników w przypadku jarmarków i festiwali będą zależały 
od dostępnej przestrzeni pozwalającej zachować dystans społeczny, chyba że 

uczestnicy przedstawią dowód otrzymania pełnego szczepienia  
  

Podczas jarmarków i festiwali od uczestników można wymagać noszenia 
maseczek; zgodnie z wytycznymi CDC maseczki są konieczne dla 

niezaszczepionych uczestników w określonych okolicznościach oraz w 
pomieszczeniach zamkniętych, jeśli status szczepienia jest nieznany  

  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dodatkowe wytyczne 
dotyczące jarmarków i lokalnych festiwali na terenie całego stanu Nowy Jork. W tym 
roku samorządy muszą wyrazić zgodę na organizację jarmarków i lokalnych festiwali 
oraz uwzględnić wytyczne dotyczące zdrowia i COVID-19. W przypadku spotkań dla 
ponad 5000 uczestników wymagane będzie zatwierdzenie ze strony stanowego 
Departamentu Zdrowia (Department of Health), zgodnie z obowiązującym procesem 
weryfikacji. Organizatorzy jarmarków i lokalnych festiwali muszą zapewnić, że łączna 
liczba uczestników będzie ograniczona, aby został zachowany odstęp dwóch metrów 
między poszczególnymi osobami, niebędącymi członkami tej samej grupy, chyba że 
uczestnicy przedstawią dowód otrzymania pełnego szczepienia. Podczas jarmarków i 
festiwali od uczestników można wymagać noszenia maseczek, a zgodnie z wytycznymi 
Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) maseczki są konieczne dla niezaszczepionych uczestników w 
określonych okolicznościach oraz w pomieszczeniach zamkniętych, jeśli status 
szczepienia jest nieznany.  
  
„Jarmarki i festiwale generują ogromne wpływy środków dla społeczności na terenie 
stanu, a w zeszłym roku zostały one wstrzymane ze względu na pandemię COVID”, 
powiedział gubernator Cuomo. „W miarę jak coraz więcej nowojorczyków jest 
zaszczepionych, a wskaźniki dodatnich wyników testów i hospitalizacji spadają, 
odpowiednio dopasowujemy naszą strategię otwierania gospodarki i pozwalamy na 
organizowanie większej liczby wydarzeń i atrakcji. Te nowe wytyczne pozwolą, aby w 



 

 

jarmarkach i lokalnych festiwalach uczestniczyło więcej osób, co będzie ekonomicznie 
opłacalne, równocześnie gwarantując zdrowie i bezpieczeństwo publiczne”.  
  
Stanowe wytyczne branżowe muszą być przestrzegane w odniesieniu do wszystkich 
atrakcji podczas jarmarków lub festiwali, takich jak rozrywka, rodzinne zabawy, usługi 
gastronomiczne, sztuki wizualne i występy kulturalne. W stosownych przypadkach 
należy również uwzględnić obowiązujące wytyczne CDC, np. „Wytyczne dot. organizacji 
dużych wydarzeń i zgromadzeń”.   
  
Oprócz ograniczeń liczby uczestników, dystansu społecznego i wymagań dotyczących 
noszenia maseczek, organizatorzy jarmarków i lokalnych festiwali powinni uwzględnić 
następujące kwestie podczas planowania tegorocznych wydarzeń:  

• Dane kontaktowe uczestników: Organizatorzy jarmarków i lokalnych festiwali 
powinni zachęcać, aby co najmniej jedna osoba z grupy uczestników wpisała się 
na listę obecności podczas sprawdzania biletów, przed lub w momencie wejścia 
na teren wydarzenia, podając swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu na 
wypadek konieczności rejestracji kontaktów osób zakażonych.  

• Wywiad przesiewowy: Organizatorzy jarmarków i lokalnych festiwali muszą 
wdrożyć wywiad przesiewowy dla wszystkich uczestników, obejmujący pytania 
na temat objawów COVID-19, bliskich kontaktów z osobami zakażonymi, 
niedawnych dodatnich wyników testów na COVID-19 i przestrzegania stanowych 
wytycznych dotyczących podróży. Wywiad może być przeprowadzony przy 
zapisie, sprzedaży biletów, poprzez adres e-mail/stronę internetową, 
telefonicznie lub w ramach elektronicznej ankiety zanim uczestnicy wejdą na 
teren wydarzenia.  

• Mycie rąk: Organizatorzy jarmarków i lokalnych festiwali muszą zapewnić punkty 
mycia rąk lub urządzenia do dezynfekowania rąk we wspólnych przestrzeniach, 
jeśli łazienki mogą być niedostępne lub niepraktyczne.  

• Czyszczenie i dezynfekcja: Organizatorzy jarmarków i lokalnych festiwali 
muszą zagwarantować regularnie czyszczenie i dezynfekcję, skupiając się na 
obszarach o dużym przepływie osób, np. toaletach, oraz często dotykanych 
powierzchniach, jak np. lady i siedziska.  

• Komunikacja: Organizatorzy jarmarków i lokalnych festiwali muszą ustawić 
znaki informujące uczestników o środkach ochrony zdrowia (np. zachowanie 
społecznego dystansu, maseczki, mycie rąk) oraz oznaczenia dystansu 
wskazujące odległość dwóch metrów w obszarach, gdzie tworzą się kolejki lub 
gromadzą się ludzie, chyba że uczestniczy będą w pełni zaszczepieni.  

• Obowiązujące wytyczne: Organizatorzy jarmarków i lokalnych festiwali powinni 
sprawdzić stanowe wytyczne pod kątem konkretnych działań i atrakcji, np. sztuk 
wizualnych i rozrywki, zabaw rodzinnych, usług gastronomicznych, sprzedaży 
detalicznej, działań rolniczych, sportów i rekreacji.  

  
Dzisiejsze oświadczenie bazuje na środkach wprowadzonych niedawno przez 
gubernatora Cuomo dotyczących dalszego otwierania gospodarki w świetle znacznych 
postępów w programie szczepień i dalszego spadku przypadków COVID-19 oraz 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html


 

 

hospitalizacji. Do dnia wczorajszego co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 
62% dorosłych nowojorczyków i 52% zakończyło program sczepień.  
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