
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr 202.108 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  W Y K O N A W C Z E 

 

 

Kontynuacja tymczasowych zawieszeń i zmian w przepisach 

w związku z sytuacją kryzysową 

 

MAJĄC NA UWADZE, że 7 marca 2020 r. wydałem zarządzenie wykonawcze nr 202, informujące o ogłoszeniu 

stanu sytuacji kryzysowej na terenie całego stanu Nowy Jork; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, że udokumentowano w stanie Nowy Jork - uważane za mogące się utrzymywać - zarówno 

przypadki rozprzestrzeniania się COVID-19 wynikające z podróży oraz poprzez kontakty w społeczeństwie; 

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM JA, ANDREW M. CUOMO, gubernator stanu Nowy Jork, na mocy prawa 

nadanego mi na podstawie p. 29-a Artykułu 2-B Prawa Wykonawczego do tymczasowego zawieszenia lub wprowadzenia 

zmian we wszelkich ustawach, prawie lokalnym, rozporządzeniach, zarządzeniach, zasadach lub uregulowaniach, w 

całości lub w ich części, jakiejkolwiek agencji podczas sytuacji kryzysowej, jeśli przestrzeganie takich ustaw, prawa 

lokalnego, rozporządzeń, zarządzeń, zasad lub uregulowań uniemożliwiłoby, utrudniło lub opóźniło podjęcie niezbędnych 

działań zaradczych w sytuacji kryzyzowej, niniejszym utrzymuję w mocy zawieszenia i zmiany w prawie, chyba że 

zostały one zastąpione, zmodyfikowane lub w inny sposób utraciły moc prawną, na podstawie dekretu wykonawczego 

202 i każdego następczego dekretu wykonawczego do 202, przez trzydzieści dni, do 16 czerwca 2021 r. 

 

DODATKOWO, na mocy prawa nadanego mi przez rozdział 71 ustawy z 2021 r. do wprowadzania zmian lub 

rozszerzania wszelkich dyrektyw wydanych podczas sytuacji kryzysowej, koniecznych do walki z jej skutkami, 

niniejszym zmieniam i rozszerzam zakres następujących dyrektyw, zgodnie z rozdziałem 71 ustawy z 2021 r. na okres od 

daty niniejszego rozporządzenia wykonawczego do dnia 16 czerwca 2021 r.: 

 

• dyrektywy zawarte w rozporządzeniach wykonawczych 202.38, 202.96, 202.97, 202.106, z których każde 

ogranicza liczbę osób znajdujących się w miejscach kultu religijnego czy rozrywek publicznych, bez 

względu, czy na świeżym powietrzu, czy w budynkach, a także w lokalach gastronomicznych - tak w 

budynkach, jak i na świeżym powietrzu - w mieście Nowy Jork oraz obszarach znajdujących się na 

obrzerzach Nowego Jorku, odpowiednio, są dalej rozszerzane i modyfikowane, w celu sprawienia, by od 

19 maja 2021 nie obowiązywały już limity liczby uczestników na podstawie odsetku maksymalnego 

obłożenia takich podmiotów, z zastrzeżeniem przestrzegania wytycznych Departamentu Zdrowia 

(Department of Health).  

 

• Dyrektywa zawarta w rozporządzeniu wykonawczym 202.101, rozszerzona i zmodyfikowana, 

zezwalająca na działanie dużym stadionom otwartym, o pojemności od 10 000 osób, przy 

dwudziestoprocentowym obłożeniu, a dużym otwartym obiektom sztuk scenicznych, o pojemności od 

2500 osób, na działanie przy dwudziestoprocentowym obłożeniu, zostaje przedłużona i zmodyfikowana, 

w celu sprawienia, by od 19 maja 2021 roku nie było już ograniczeń opartych na odsetku maksymalnego 

obłożenia dużych obiektów otwartych, w tym sportowych, sztuk scenicznych i imprez na żywo, a także 

obiektów wyścigów konnych i samochodowych, pod warunkiem przestrzegania wytycznych 

Departamentu Zdrowia. Duże zamknięte obiekty służące organizacji imprez mogą od 19 maja 2021 

działać przy liczbie uczestników określonej przez Departament Zdrowia, jeżeli przestrzegane są 

odpowiednie wytyczne wydane przez władze stanowe. 

 

• Dyrektywa zawarta w rozporządzeniu wykonawczym 202.102 w wersji rozszerzonej i zmodyfikowanej, 

nakładająca przedsiębiorstwom posiadającym licencję State Liquor Authority na sprzedaż na miejscu 

napojów alkoholowych, do zaprzestania w lokalu wszelkich usług oraz konsumpcji żywności i napoków 

(w tym alkoholowych), zarówno wewnątrz, jak i na świeżym powietrzu, do godz. 24.00 pod warunkiem 

przestrzegania wszelkich wytycznych Departamentu Zdrowia, jest dalej modyfikowana jedynie w takim 

zakresie, który pozwoli na to, by obiekty gastronomiczne mogły, od 17 maja 2021 roku, nie być już objęte 

zakazem zaprzestania świadczenia wszelkich usług na zewnątrz lokalu, w tym konsumpcji żywności i 

napojów (w tym alkoholowych) do godziny 24.00. Od 31 maja 2021 r. nie wymaga się już od lokali 

sprzedających żywność i napoje zaprzestania wszystkich usług wewnątrz lokali i konsumpcji żywności i 

napojów (w tym alkoholowych) do godziny 24.00. 



 

• Dyrektywa zawarta w rozporządzeniu wykonawczym 202.17, rozszerzonym i zmodyfikowanym przez 

rozporządzenie wykonawcze 202.105, które wymaga, by każda osoba w wieku powyżej dwóch lat 

zakrywała nos lub usta maską lub materiałem zasłaniającym twarz, gdy osoba taka znajduje się w miejscu 

publicznym, pozostaje niniejszym rozszerzona i zmodyfikowana tylko w takim zakresie, by nie 

wymagała, od 19 maja 2021 r. od osób w pełni zaszczepionych do zasłaniania nosa lub ust maską lub 

materiałem zasłaniającym twarz, z wyjątkiem pewnych okoliczności opisanych w wytycznych 

Departamentu Zdrowia, zgodnymi z wytycznymi opublikowanymi przez Centrum Zwalczania i 

Zapobiegania Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

 

• Dyrektywa zawarta w rozporządzeniu wykonawczym 202.8, zmieniona rozporządzeniem wykonawczym 

202.43, które zezwala na transakcje osobiste w prowadzonych przez państwo biurach Departamentu 

Motoryzacji (Department of Motor Vehicles), tylko jeśli takie transakcje są przeprowadzane wyłącznie po 

wcześniejszym umówieniu, przestaje obowiązywać.  

 

 

 

W Y S T A W I O N O  pod moją ręką i Strażnika Pieczęci 

Stanu w mieście Albany, dnia siedemnastego 

maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego 

roku. 
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