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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA POWRÓT NOWOJORSKIEGO MARATONU 
TCS W TYM ROKU PO SWÓJ 50. BIEG, 7 LISTOPADA 

  
Znany na całym świecie wyścig będzie obejmował 60% zwykłego pola startowego 

  
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny COVID-19 dla uczestników i 

personelu wydarzenia są już opracowane 
  

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że nowojorski maraton TCS powróci w tym 
roku po swój 50. bieg 7 listopada. Wyścig będzie obejmował 60% zwykłego pola 
startowego, w sumie 33 000 biegaczy. Ten przełomowy maraton jest planowany 
zgodnie z wytycznymi zdrowotnymi dotyczącymi COVID-19, które mogą ulec zmianie 
wraz ze zmianą warunków zdrowia publicznego. Obecnie protokoły zdrowotne wyścigu 
obejmują rozłożone w czasie godziny rozpoczęcia, dystans społeczny, maski i kontrole 
zdrowotne, aby zapewnić, że wyścig działa w możliwie najbezpieczniejszy sposób. 
Rejestracja ma się rozpocząć we wtorek, 8 czerwca.  
  
„W 2019 roku maraton w Nowym Jorku pobił rekordy i stał się największym maratonem 
na świecie w historii”, powiedział gubernator Cuomo. „Chociaż odwołanie wyścigu 
było właściwym wyborem w 2020 r., cieszymy się, że możemy znów powitać biegaczy 
w naszym pięknym mieście. Nowojorczycy ciężko pracowali, aby spłaszczyć krzywą po 
wybuchu COVID-19 i to właśnie ta praca pozwala nam przywrócić to kultowe 
wydarzenie po raz 50. z rzędu”.  
  
W miarę zmieniania się warunków zdrowia publicznego w nadchodzących miesiącach, 
nowojorski maraton TCS dostosuje się i będzie przestrzegać odpowiednich protokołów - 
takich jak dystans społeczny, maseczki, badania zdrowotne oraz czyszczenie i 
dezynfekcja, w razie potrzeby - aby zapewnić bezpieczny i udany wyścig.  
  
Oprócz ograniczonej przepustowości, planowane jest zastosowanie innych protokołów 
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dla uczestników, personelu wydarzenia i 
wolontariuszy, aby zmaksymalizować dystans społeczny, zmniejszyć liczbę punktów 
styku i kontaktów, promować porozumiewanie się oraz promować zdrowie i dobre 
samopoczucie.  
  
Obecny plan BHP dla nowojorskiego maratonu TCS odzwierciedla:  

• Rozłożone w czasie starty biegaczy w oparciu o tempo, przestrzeń i czas 
wypuszczenia w ciągu kilku dodatkowych godzin  



 

 

• Odpowiedni dystans społeczny przez cały czas, w tym przed i po wyścigu, z 
wyjątkiem członków tego samego gospodarstwa domowego lub rodziny  

• Obowiązek noszenia maseczek przez cały czas dla personelu imprezy i 
wolontariuszy. Biegacze będą nosić maseczki przed i po wyścigu   

• Obowiązkowe badania przesiewowe uczestników, personelu imprezy i 
wolontariuszy, które mogą obejmować dowód pełnego statusu szczepienia lub 
niedawny negatywny wynik testu  

• Linie startu i mety będą miały kontrolowany dostęp dla uczestników, personelu 
imprezy i wolontariuszy; ograniczona liczba widzów może być obecna na mecie, 
zgodnie z wytycznymi BHP  

• Zmodyfikowane działania w dniu wyścigu w celu zmniejszenia liczby zbędnych 
zgromadzeń, obejmujące gotowe pakiety podręczne, brak usług bagażowych, 
zakaz ceremonii wręczania nagród publicznie oraz ograniczona ilość rozrywek 
na miejscu.  

  
Ted Metellus, dyrektor nowojorskiego maratonu TCS, powiedział: „To będzie 
bezprecedensowy i historyczny rok dla nowojorskiego maratonu TCS, ponieważ 
powraca jedna z najbardziej kultowych nowojorskich imprez sportowych. 
Rozpoczynając bezpieczny i niezapomniany wyścig po 50. bieg, tegoroczny maraton 
pokaże siłę, inspirację i determinację naszego wielkiego miasta.”  
  
Kerin Hempel, tymczasowy dyrektor generalny NYRR, powiedziała: „W NYRR nie 
możemy się doczekać, kiedy ponownie będziemy częścią historii powrotu Nowego 
Jorku. Nie możemy się doczekać, aby powitać globalną społeczność biegaczy w 
naszym mieście i doświadczyć niesamowitej energii, która promieniuje ulicami Nowego 
Jorku w niedzielę maratonu”.  
  
Dzisiejsze ogłoszenie opiera się na najnowszych działaniach podjętych przez 
gubernatora Cuomo w celu kontynuacji ponownego otwarcia gospodarki, biorąc pod 
uwagę znaczny postęp w zakresie szczepień i trwały spadek przypadków COVID-19 i 
hospitalizacji. Od wczoraj 62 procent dorosłych w Nowym Jorku otrzymało co najmniej 
jedną dawkę szczepionki, a 52 procent ukończyło serię szczepień.  
  
Dodatkowe szczegóły dotyczące nowojorskiego maratonu TCS będą dostępne tutaj.  
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