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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA NOWE WYTYCZNE PRZYPOMINAJĄCE 
PRACODAWCOM, ŻE NOWOJORSKIE PRAWO DOTYCZĄCE PŁATNYCH 

ZWOLNIEŃ LEKARSKICH OBEJMUJE NIEZBĘDNY CZAS REKONWALESCENCJI 
PO SZCZEPIENIU COVID-19  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że Departament Pracy Stanu Nowy Jork 
(New York State Department of Labor) wydaje wytyczne dla wszystkich pracodawców, 
że okres rekonwalescencji po szczepionce COVID-19 jest objęty stanowym prawem o 
płatnym urlopie chorobowym. Zgodnie z ostatnim sondażem przeprowadzonym przez 
Kaiser Family Foundation, wśród niezaszczepionych Amerykanów 48 procent twierdzi, 
że obawia się, że „może być zmuszonych do opuszczenia miejsca pracy, jeśli skutki 
uboczne szczepionki sprawią, że przez jeden dzień lub dłużej będą gorzej się czuli”. W 
grupie tej znajduje się prawie dwie trzecie (64 procent) niezaszczepionych dorosłych 
Latynosów i ponad połowa (55 procent) dorosłych Afroamerykanów.  
  

„Szczepionka jest kluczowym warunkiem definitywnego pokonania COVID i robimy 
wszystko, co w naszej mocy, aby wyeliminować wszelkie bariery dla 
szczepień”, powiedział Gubernator Cuomo. „Mimo że skutki uboczne szczepionki są 
bardzo ograniczone, niektóre badania wykazały, że są osoby, które unikają szczepionki 
z obawy przed brakiem możliwości pójścia do pracy następnego dnia. Chcę wyrazić się 
jasno – żaden mieszkaniec stanu Nowy Jork nie straci ani dnia wypłaty z powodu 
otrzymania szczepionki. Departament Pracy będzie wyda wszystkim pracodawcom 
wytyczne przypominając im, że w mało prawdopodobnym przypadku, gdyby ktoś 
potrzebował zostać w domu z powodu efektów ubocznych, to zgodnie z prawem, jest to 
uważane za dzień płatnego urlopu chorobowego. Jesteśmy bliscy rozprawienia się z 
COVID i nie możemy się teraz poddać. Szczepionka jest bezpieczna, skuteczna i 
dostępna, a im szybciej wszyscy ją przyjmą, tym szybciej będziemy mogli zapomnieć o 
pandemii i ruszyć w nową przyszłość”.  

  
W dniu 12 marca Gubernator Cuomo podpisał ustawę przyznającą pracownikom 
zatrudnionym w sektorze publicznym i prywatnym zwolnienie na czas szczepienia 
przeciw COVID-19. Zgodnie z nowym prawem, pracownicy będą mogli otrzymać do 
czterech godzin usprawiedliwionego zwolnienia na czas przyjęcia szczepionki, który nie 
będzie odliczany od żadnego innego urlopu, do którego nabył prawo dany pracownik.  
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https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/poll-finding/kff-covid-19-vaccine-monitor-april-2021/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-granting-employees-time-receive-covid-19-vaccination
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