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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PRZYJĘCIE PRZEZ STAN NOWY JORK 
NOWYCH WYTYCZNYCH CDC DOTYCZĄCYCH NOSZENIA MASECZEK I 

ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO PRZEZ OSOBY W PEŁNI 
ZASZCZEPIONE  

  
Od 19 maja Nowy Jork przyjmuje „Tymczasowe zalecenia CDC dotyczące zdrowia 

publicznego dla osób w pełni zaszczepionych” obowiązujące w większości 
przedsiębiorstw i miejsc publicznych  

  
Do czasu, gdy większa liczba nowojorczyków zostanie w pełni zaszczepionych, 
zwolnione z tego obowiązku będą przedszkola, szkoły podstawowe, transport 
publiczny, schroniska dla bezdomnych, zakłady karne, domy opieki i placówki 

służby zdrowia  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że począwszy od 19 maja stan Nowy Jork 
przyjmie opracowane przez CDC „Tymczasowe zalecenia zdrowia publicznego dla osób 
w pełni zaszczepionych” obowiązujące w większości przedsiębiorstw i miejsc 
publicznych. Zgodnie z wytycznymi CDC, przedszkola, szkoły podstawowe, transport 
publiczny, schroniska dla bezdomnych, zakłady karne, domy opieki i placówki służby 
zdrowia będą nadal przestrzegać obowiązujących w stanie wytycznych zdrowotnych 
dotyczących COVID-19, dopóki więcej nowojorczyków nie zostanie w pełni 
zaszczepionych.  
  
„Przez ostatni rok nowojorczycy ciężko pracowali, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 
wirusa COVID i zapewnić wszystkim bezpieczeństwo”, powiedział gubernator 
Cuomo. „Ta praca zaprocentowała i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy zrobić ten 
kolejny krok w ponownym otwarciu naszego pięknego stanu. Mieszkańcy Nowego Jorku 
i odwiedzający powinni cieszyć się ze zniesienia wymogów dotyczących noszenia 
maseczki, jednocześnie okazując szacunek tym, którzy nadal mogą czuć się 
bezpiecznie nosząc maseczkę w miejscach publicznych oraz właścicielom 
przedsiębiorstw, proszących klientów o jej założenie. Z każdym dniem jesteśmy coraz 
bliżej naszego lepszego, bezpieczniejszego Nowego Jorku. Udowodniliśmy, że 
jesteśmy nowojorskimi twardzielami.”  
  
Na potrzeby wdrożenia zaleceń CDC, stan Nowy Jork zmieni następujące wytyczne 
dotyczące ponownego otwarcia, które zaczną obowiązywać od 19 maja:  
  
Zasady dotyczące obowiązku noszenia maseczek na terenie przedsiębiorstw  
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Biorąc pod uwagę stanowisko CDC, zgodnie z którym osoby w pełni zaszczepione nie 
muszą nosić maseczki, a ponad 52 procent nowojorczyków w wieku powyżej 18 lat jest 
w pełni zaszczepionych, stan zezwoli firmom na utrzymanie wymogu noszenia 
maseczki przez wszystkie osoby przebywające w ich obiektach, zgodnie z wytycznymi 
CDC. W większości miejsc, osoby zaszczepione nie będą musiały nosić maseczek. 
Osoby niezaszczepione, zgodnie z wytycznymi CDC i wytycznymi stanowymi, muszą 
nosić maseczkę we wszystkich miejscach publicznych.  
  
Departament Zdrowia (Department of Health, DOH) zdecydowanie zaleca noszenie 
maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, w których status szczepień poszczególnych 
osób jest nieznany. Wymagania dotyczące noszenia maseczki na terenie 
przedsiębiorstw muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi federalnymi i 
stanowymi przepisami i regulacjami.  
  
Zalecenie to będzie miało zastosowanie we wszystkich obiektach komercyjnych, w tym 
m.in. w handlu detalicznym, usługach spożywczych, biurach, siłowniach i centrach 
fitness, obiektach rozrywkowych i rodzinnych, salonach fryzjerskich, barber shopach i 
innych miejscach, w których świadczone są usługi związane z pielęgnacją ciała.  
  
Zasady dotyczące ilości osób na terenie przedsiębiorstwa  
  
Zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami większość limitów dotyczących ilości osób – 
które obecnie opierają się na procencie maksymalnego obłożenia – zostanie 
zniesionych 19 maja. Przedsiębiorstwa będą ograniczone jedynie ilością miejsca 
dostępnego dla klientów lub grup klientów celem zachowania wymaganej odległości 
wynoszącej 2 metry.  
  
Biorąc jednak pod uwagę stanowisko CDC, że osoby w pełni zaszczepione nie muszą 
zachowywać dystansu społecznego, przedsiębiorstwa mogą znieść wymóg zachowania 
2-metrowego dystansu społecznego, a tym samym zwiększyć liczbę miejsc, tylko 
wtedy, gdy wszyscy klienci w danym obiekcie – lub w jego wydzielonej części – 
przedstawią dowód pełnego szczepienia. Dowód pełnego stanu szczepień klienci mogą 
dostarczyć w formie papierowej, za pomocą aplikacji cyfrowej lub stanowej karty 
Excelsior Pass.  
  
W miejscach, w których status szczepień poszczególnych osób nie jest znany oraz w 
przypadku osób, które nie przedstawią dowodu pełnego statusu szczepień, nadal 
obowiązuje zachowanie wymaganego 2-metrowego dystansu społecznego, dopóki 
więcej nowojorczyków nie zostanie w pełni zaszczepionych. Zmiana ta będzie 
obowiązywała we wszystkich placówkach handlowych, z wyjątkiem miejsc zwolnionych 
z tego obowiązku, określonych przez CDC.  

  

Zasady dotyczące organizacji małych i dużych imprez  
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W przypadku organizacji małych imprez będzie można stosować zmienione zasady 
dotyczące ilości osób i noszenia maseczki. W szczególności, w przypadku imprez, 
których liczba nie przekracza stanowego limitu 250 osób w pomieszczeniach 
zamkniętych lub 500 osób na zewnątrz, organizatorzy będą mogli wymagać noszenia 
maseczki przez wszystkich uczestników – DOH zdecydowanie zaleca noszenie 
maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, w których status szczepień uczestników nie 
jest znany – ponadto wymagane będzie zachowanie odległości 2 metrów między 
uczestnikami imprezy, chyba że wszyscy przedstawią dowód potwierdzający pełne 
szczepienie. Osoby nieszczepione powinny nadal nosić maseczkę.  
  
W przypadku dużych imprez, które przekraczają stanowe limity spotkań towarzyskich, 
miejsca imprez będą ograniczone jedynie ilością przestrzeni dostępnej dla jej 
uczestników lub grup uczestników w celu zachowania wymaganej odległości, w 
następujący sposób:  

• Nieszczepieni uczestnicy i uczestnicy o nieznanym statusie szczepień muszą być 
oddaleni od siebie o 2 metry w wyznaczonych strefach. Maseczki będą wymagane 
podczas imprez w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem osób siedzących i 
spożywających posiłki lub napoje.  

• W pełni zaszczepieni uczestnicy mogą zajmować miejsca bezpośrednio obok siebie przy 
100-procentowym obłożeniu, bez konieczności zachowania odstępu 2 metrów w 
wyznaczonych strefach, które są przeznaczone wyłącznie dla osób w pełni 
zaszczepionych. Maseczki są opcjonalne. Organizatorzy muszą zweryfikować stan 
szczepień, aby móc zastosować zmniejszone wymagania dotyczące zachowania 
dystansu społecznego.  

o Dzieci poniżej 12 roku życia, które nie kwalifikują się jeszcze do szczepienia, 
oraz te poniżej 16 roku życia, które nie zostały jeszcze zaszczepione, mogą 
towarzyszyć zaszczepionej osobie dorosłej i siedzieć z nią w strefie dla osób w 
pełni zaszczepionych.  

▪ Dowód pełnego stanu szczepień uczestnicy mogą dostarczyć w formie 
papierowej, za pomocą aplikacji cyfrowej lub stanowej karty Excelsior 
Pass.  

W przypadku dużych imprez organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych, w 
których obowiązuje limit spotkań towarzyskich, nadal wymagany jest dowód 
potwierdzający negatywny wynik ostatniego testu na COVID-19 dla uczestników 
powyżej czwartego roku życia, natomiast jest to opcjonalne w przypadku imprez 
organizowanych na zewnątrz.  
  
Dzisiejsze ogłoszenie opiera się na ostatnich działaniach gubernatora Cuomo mających 
na celu ponowne otwarcie gospodarki, biorąc pod uwagę znaczny postęp w 
szczepieniach i trwałe zmniejszenie liczby przypadków COVID-19 i hospitalizacji. Na 
dzień wczorajszy 62 procent dorosłych nowojorczyków otrzymało co najmniej jedną 
dawkę szczepionki, a 52 procent ukończyło pełną serię szczepionek.  
  
Dodatkowe szczegóły dotyczące aktualizacji wytycznych stanu Nowy Jork w sprawie 
ponownego otwarcia będą dostępne tutaj.  

  
###  
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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