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GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY DLA PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI ORAZ
DZIENNYCH I CAŁONOCNYCH PROGRAMÓW OBOZÓW W ZWIĄZKU Z
PONOWNYM STRATEGICZNYM OTWARCIEM NOWEGO JORKU
Środki te dotyczą testów, zachowania fizycznej odległości i warunków
sanitarnych, aby pomóc w zapobieganiu zakażeniom wirusem COVID
Stanowy Departament Zdrowia będzie kontynuował monitorowanie i ocenę
placówek oraz programów obozów, a w razie potrzeby wydal dalsze wytyczne
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś zaktualizowane wytyczne dotyczące
środków bezpieczeństwa i higieny dla przedstawicieli placówek opieki nad dziećmi oraz
programów dziennych i całonocnych obozów, które wejdą w życie 19 maja. Środki te
obejmują protokoły badań na obecność COVID, zachowania fizycznej odległości i
warunków sanitarnych oraz inne wymogi, które mają pomóc w zapobieganiu
zakażeniom wirusem COVID-19. Departament Zdrowia będzie kontynuował
monitorowanie i ocenę wskaźników zdrowotnych dla placówek opieki nad dziećmi i
programów obozów, a w razie potrzeby wyda dalsze wytyczne.
„Cały czas robimy ogromne postępy w walce z COVID i znoszeniu ograniczeń w
oparciu o dane naukowe i statystyczne, ale nie jesteśmy jeszcze na linii mety”,
powiedział gubernator Cuomo. „Wydajemy te wytyczne, aby placówki mogły wdrożyć
podstawowe, ale niezbędne środki, które pozwolą im bezpiecznie funkcjonować i
zapewnić maksymalną ochronę personelu oraz dzieci w programach obozów i opieki
nad dziećmi.”
Przedstawiciele placówek i programów są zobowiązani zbierać informacje oraz
prowadzić dokumentację o stanie szczepień na COVID-19 dla całego personelu i dzieci
oraz wdrożyć obowiązkowe codzienne praktyki badań zdrowotnych personelu i osób
odwiedzających, w tym codzienne kontrole temperatury. Natychmiast po otrzymaniu
informacji o dodatnim wyniku testu na obecność COVID-19 u członka personelu lub
dziecka w ich placówce, muszą oni powiadomić o tym stanowy i lokalny wydział
zdrowia.
Każda placówka musi wdrożyć określone dla danego obiektu zasady ograniczania
liczby dzieci i uczestników obozu, które zapewnią zachowanie odpowiedniego dystansu
społecznego. Członkowie personelu, którzy nie są w pełni zaszczepieni muszą

zachować odległość co najmniej dwóch metrów od innych niezaszczepionych członków
personelu.
Dzieci i uczestnicy obozu powyżej drugiego roku życia oraz personel, który nie jest w
pełni zaszczepiony, muszą nosić osłony twarzy, z wyjątkiem spożywania posiłków,
picia, brania prysznica, pływania, spania/odpoczynku. Ponieważ udowodniono, że
zasłanianie twarzy jest skuteczne, gdy nie można zachować dystansu, przedstawiciele
placówki i programów muszą zapewnić i wymagać zasłaniania twarzy przez osoby,
które nie są w pełni zaszczepione.
Należy również przestrzegać dodatkowych wymogów dotyczących higieny, czyszczenia
i dezynfekcji, zgodnie z zaleceniami CDC i Departamentu Zdrowia.
Pełne wytyczne dla przedstawicieli placówek i programów są dostępne tutaj.
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