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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA, ŻE WIĘKSZOŚĆ POZOSTAŁYCH 
OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH SZCZEPIONKI COVID-19 ZOSTANIE ZNIESIONA, 

GDY 70% DOROSŁYCH NOWOJORCZYKÓW OTRZYMA PIERWSZĄ DAWKĘ 
SZCZEPIONKI COVID-19  

  
Wytyczne branżowe inicjatywy New York Forward dotyczące ograniczeń 

przepustowości, dystansu społecznego, czyszczenia i dezynfekcji, 
przesiewowych badań zdrowotnych oraz informacji kontaktowych dla celów 
śledzenia rozprzestrzeniania się choroby staną się opcjonalne w większości 

miejsc komercyjnych.  
  

Wymagane wytyczne zostaną zniesione dla handlu detalicznego, usług 
gastronomicznych, biur, siłowni i centrów fitness, obiektach rozrywkowych i 

miejscach rozrywek rodzinnych, salonów fryzjerskich, męskich zakładów 
fryzjerskich, usług opieki osobistej i innych miejsc komercyjnych.  

  
Osoby niezaszczepione powinny nadal zachować dystans społeczny sześciu stóp 

i nosić maseczki, zgodnie z federalnymi wytycznymi CDC  
  

Miejsca, w których odbywają się duże imprezy, szkoły podstawowe od klasy 
zerowej do 12 roku życia, transport publiczny, schroniska dla bezdomnych, 

zakłady karne, domy opieki i placówki służby zdrowia nie będą podlegać tym 
zwolnieniom i nadal będą przestrzegać obowiązujących protokołów zdrowotnych 

COVID-19.  
  

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że większość pozostałych ograniczeń 
związanych z wirusem COVID-19 zostanie zniesiona, gdy 70 procent nowojorczyków w 
wieku 18 lat lub starszych otrzyma pierwszą dawkę serii szczepień przeciwko wirusowi 
COVID-19. Wytyczne branżowe inicjatywy New York Forward dotyczące ograniczeń 
przepustowości, dystansu społecznego, czyszczenia i dezynfekcji, przesiewowych 
badań zdrowotnych oraz informacji kontaktowych dla celów śledzenia 
rozprzestrzeniania się choroby staną się opcjonalne w handlu detalicznym, usługach 
spożywczych, biurach, siłowniach i centrach fitness, obiektach rozrywkowych i 
miejscach rozrywek rodzinnych, salonach fryzjerskich, męskich zakładach fryzjerskich i 
usługach opieki osobistej, oraz innymi placówkami komercyjnymi. Miejsca, w których 
odbywają się duże imprezy, szkoły podstawowe od klasy zerowej do 12 roku życia, 
transport publiczny, schroniska dla bezdomnych, zakłady karne, domy opieki i placówki 



 

 

służby zdrowia nie będą podlegać tym zwolnieniom i nadal będą przestrzegać 
obowiązujących protokołów zdrowotnych COVID-19.  
  
Osoby niezaszczepione powinny nadal zachować dystans społeczny sześciu stóp i 
nosić maseczki, zgodnie z federalnymi wytycznymi CDC. Zgodnie z wdrożeniem przez 
stan ostatnich wytycznych CDC, maseczki będą nadal obowiązywać dla osób 
nieszczepionych. Miejsca, w których odbywają się duże imprezy, szkoły podstawowe od 
klasy zerowej do 12 roku życia, transport publiczny, schroniska dla bezdomnych, 
zakłady karne, domy opieki i placówki służby zdrowia nie będą podlegać tym 
zwolnieniom. W tych miejscach obowiązujące w stanie Nowy Jork protokoły zdrowotne 
dotyczące COVID-19 pozostaną w mocy.  
  
„Zniesienie ograniczeń dotyczących szczepionki COVID jest dowodem na to, jak ciężko 
Nowojorczycy pracowali, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i chronić swoje 
społeczności”, powiedział gubernator Cuomo. „Przy rekordowo niskich liczbach 
zachorowań jasne jest, że szczepionka jest skuteczna i stanowi nieocenione narzędzie 
w walce z wirusem. Chociaż zaszliśmy tak daleko, nadal konieczne jest, aby ci, którzy 
nie otrzymali szczepionki, zaszczepili się, aby mogli cieszyć się ponownym otwarciem 
stanu w jak najpełniejszym zakresie.”  
  
Po tym, jak 70 procent dorosłych nowojorczyków zostanie zaszczepionych, firmy mogą 
zdecydować się na dalsze przestrzeganie wytycznych stanowych lub wdrożyć inne 
środki ostrożności dla swoich pracowników i klientów. Przedsiębiorstwa mają również 
prawo wymagać masek i 6 stóp dystansu społecznego dla pracowników i klientów w 
swoich zakładach. Wszelkie wymagania dotyczące maseczek, które firmy zdecydują się 
wdrożyć, muszą być zgodne z obowiązującymi federalnymi i stanowymi prawami i 
przepisami (np. Americans with Disabilities Act). Departament Zdrowia nadal 
zdecydowanie zaleca stosowanie maseczek i zachowanie odległości sześciu stóp w 
pomieszczeniach zamkniętych, w których status szczepień poszczególnych osób nie 
jest znany.  
  
Dla przypomnienia, do czasu zniesienia wytycznych dla inicjatywy New York Forward 
przy 70-procentowym wskaźniku szczepień, poniżej znajdują się aktualne skrócone 
wytyczne zdrowotne, które mają zastosowanie w większości miejsc komercyjnych i 
społecznych. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.  
  

• Pojemność - Pojemność jest ograniczona jedynie dostępną przestrzenią dla 
osób lub grup osób, aby zachować wymagany dystans społeczny w zależności 
od statusu szczepienia. W przypadku w pełni zaszczepionych osób nie jest 
wymagane zachowanie dystansu społecznego.  

o Przedsiębiorstwa mogą wymagać potwierdzenia statusu pełnego 
szczepienia za pomocą formularza papierowego, aplikacji cyfrowej lub 
stanowego Excelsior Pass. Alternatywnie, przedsiębiorstwa mogą polegać 
na samodzielnym zgłaszaniu statusu szczepień.  

o Dystans - Osoby w pełni zaszczepione nie muszą zachować dystansu 
społecznego, a osoby nieszczepione/o nieznanym statusie muszą 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://forward.ny.gov/


 

 

zachować dystans sześciu stóp. Zamiast dystansu sześciu stóp można 
zastosować odpowiednie bariery fizyczne, o ile nie stanowią one 
zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa.  

o Maseczki - Osoby w pełni zaszczepione nie muszą nosić maseczek, a 
osoby niezaszczepione/o nieznanym statusie muszą je nosić. Osoby 
niezaszczepione/o nieznanym statusie mogą zdejmować maseczkę tylko 
w pomieszczeniach zamkniętych, gdy zachowują dystans społeczny, 
siedzą, jedzą/piją, a na zewnątrz, gdy zachowują dystans społeczny 
sześciu stóp, a w przypadku imprez lub zgromadzeń - siedzą.  

o Higiena rąk - Należy zapewnić stanowiska lub materiały do higieny rąk, 
zwłaszcza do mycia rąk, takie jak mydło, bieżąca woda lub ręczniki 
jednorazowe, lub do odkażania rąk, takie jak środki odkażające na bazie 
alkoholu o zawartości alkoholu 60 procent lub więcej, jeżeli mycie rąk 
może nie być dostępne lub praktyczne.  

o Czyszczenie i dezynfekcja - Przynajmniej raz dziennie należy czyścić i 
dezynfekować powierzchnie, których często się dotyka, takie jak 
powierzchnie wspólne i wspólne stanowiska pracy, oraz regularnie czyścić 
i dezynfekować inne powierzchnie, jeżeli jest to konieczne ze względu na 
poziom ruchu i rodzaj osób korzystających z pomieszczeń oraz ogólne 
ryzyko przeniesienia COVID-19 przez społeczność.  

o Komunikacja - Należy wyraźnie informować osoby za pomocą znaków 
informacyjnych, znaczników i innych odpowiednich metod o środkach 
ostrożności obowiązujących w danym miejscu, opartych na tych zasadach 
i innych ograniczeniach, które firma może wprowadzić, takich jak 
ograniczenia pojemności, dystans społeczny, maseczki lub higiena rąk.  

o Wentylacja i filtracja powietrza - w środowiskach wewnętrznych należy 
zwiększyć przepływ powietrza zewnętrznego i współczynniki wentylacji w 
stopniu zgodnym z indywidualnym komfortem i bezpieczeństwem, zgodnie 
z przepisami i normami budowlanymi; w obszarach wewnętrznych, w 
których powietrze jest recyrkulowane, należy zapewnić filtrację systemu 
HVAC na najwyższym poziomie zgodnym z aktualnie zainstalowaną półką 
filtracyjną i systemami uzdatniania powietrza, najlepiej minimum MERV-
13, odpowiednik branżowy lub wyższy, stosownie do danego środowiska; 
należy też zastosować inne odpowiednie środki kontroli jakości powietrza 
w pomieszczeniach i kontrole inżynieryjne, takie jak przenośne 
wentylatory, filtry i oczyszczacze powietrza, jeśli to konieczne.  

o Zgromadzenia i imprezy - W przypadku zgromadzeń lub imprez, które 
przekraczają stanowy limit 250 osób w pomieszczeniach zamkniętych lub 
500 osób na zewnątrz, zastosowanie mają dodatkowe przepisy, zgodne z 
wdrożeniem przez stan wytycznych CDC:  

▪ Dowód szczepienia - W każdym miejscu, w którym dochodzi do 
skoncentrowanego zgromadzenia osób powyżej limitów 
zgromadzeń towarzyskich bez zachowania dystansu społecznego, 
musi być wymagany dowód statusu szczepienia; nie można 
stosować samozgłoszenia statusu szczepienia. Miejsca imprez 
mogą być zapełnione w 100 procentach, o ile wszyscy uczestnicy 



 

 

są w pełni zaszczepieni, zgodnie z obowiązującymi federalnymi i 
stanowymi prawami i przepisami.  

▪ Aby wziąć udział w imprezach w pomieszczeniach 
zamkniętych powyżej limitu osób, uczestnicy powyżej 
czwartego roku życia, którzy nie przedstawią dowodu 
potwierdzającego pełne szczepienie, muszą zamiast 
tego przedstawić dowód ostatniego negatywnego 
wyniku testu na obecność COVID-19, np. testu 
PCR/NAAT w ciągu 72 godzin lub testu 
antygenowego w ciągu 6 godzin przed przyjęciem. W 
przypadku imprez na świeżym powietrzu, dowód 
ostatniego negatywnego wyniku testu COVID-19 dla 
osób niezaszczepionych/o nieznanym statusie nie jest 
wymagany.  

▪ Badania przesiewowe - wszystkie osoby muszą 
zostać przebadane pod kątem objawów COVID-19, 
ostatnich bliskich kontaktów oraz ostatniego 
pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19, 
przed lub bezpośrednio po przybyciu na imprezę. 
Wywiad może być przeprowadzony przy zapisie, 
sprzedaży biletów, poprzez adres e-mail/stronę 
internetową, telefonicznie lub w ramach elektronicznej 
ankiety zanim uczestnicy wejdą na teren wydarzenia. 
Pomiar temperatury nie jest już wymagany.  

▪ Dane kontaktowe - Przynajmniej jedna osoba z 
każdej grupy uczestników powinna wpisać się 
podczas sprzedaży biletów, przed wejściem lub 
bezpośrednio po wejściu na teren imprezy, podając 
swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub 
adres e-mail do wykorzystania w ewentualnych 
działaniach mających na celu śledzenie kontaktów. 
 Proces zapisu może być przeprowadzony za pomocą 
dowolnych środków, w tym między innymi za pomocą 
aplikacji cyfrowej i/lub formularza papierowego. Dane 
dotyczące kontaktu powinny być przechowywane 
przez okres co najmniej 28 dni i udostępniane na 
żądanie stanowym i lokalnym służbom zdrowia.  

  
  

###  
  

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

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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