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GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZNIESIENIE OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z
COVID-19, PONIEWAŻ 70% DOROSŁYCH NOWOJORCZYKÓW OTRZYMAŁO
PIERWSZĄ DAWKĘ SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19
Stanowe ograniczenia COVID-19 i wytyczne inicjatywy New York Forward zostały
zniesione w obszarach komercyjnych, w tym w handlu detalicznym, usługach
gastronomicznych, biurach, siłowniach i centrach fitness, obiektach
rozrywkowych i miejscach rozrywek rodzinnych, salonów fryzjerskich, męskich
zakładów fryzjerskich, usług opieki osobistej i innych miejscach komercyjnych
Osoby nieszczepione nadal powinny nosić maseczki, zgodnie z federalnymi
wytycznymi CDC
Obiekty, 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 nadal będą przestrzegać
obowiązujących protokołów zdrowotnych dot. COVID-19
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że ograniczenia COVID-19 zostaną
zniesione ze skutkiem natychmiastowym, ponieważ 70 procent nowojorczyków w wieku
18 lat lub starszych otrzymało pierwszą dawkę swojej serii szczepień przeciwko COVID19. Stanowe wytyczne zdrowotne i wytyczne inicjatywy New York Forward dotyczące
ograniczeń przepustowości, dystansu społecznego, czyszczenia i dezynfekcji,
przesiewowych badań zdrowotnych oraz informacji kontaktowych dla celów śledzenia
rozprzestrzeniania się choroby, obecnie są 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 innych placówkach komercyjnych.
Osoby nieszczepione nadal są odpowiedzialne za noszenie maseczek, zgodnie z
federalnymi wytycznymi CDC. Zgodnie z wdrożeniem przez stan ostatnich wytycznych
CDC, maseczki będą nadal obowiązywać dla osób nieszczepionych. Ponadto, zgodnie
z wytycznymi CDC, stanowe wytyczne dotyczące zdrowia nadal obowiązują w
przypadku dużych halowych obiektów imprezowych, przedszkoli i klas 0- 12, transportu
publicznego, schronisk dla bezdomnych, zakładów karnych, domów opieki i placówek
opieki zdrowotnej.

„To, co zrobił Nowy Jork jest niezwykłe. Nie tylko mamy najniższy wskaźnik
pozytywnych wyników testu przeciwko COVID w Stanach Zjednoczonych, ale także
osiągnęliśmy 70 procent szczepień przed terminem. Z powodzeniem wdrożyliśmy broń,
która wygra wojnę, a Nowy Jork znajduje się w czołówce kraju”, powiedział
gubernator Cuomo. „Naszym przykładem jest pielęgniarka Sandra Lindsay, która jako
pierwsza w Northwell przyjęła szczepionkę i zapewniła wszystkich, że jest ona
bezpieczna. Do tej pory wydaliśmy ponad 20 milionów szczepionek, więcej w
przeliczeniu na mieszkańca niż jakikolwiek inny duży stan w USA. Gratulacje dla
Nowojorczyków, ponieważ to ich zasługa. My już nie tylko przetrwaliśmy - my się
rozwijamy. Nakazy stanowe, które okazały się słuszne i przeprowadziły nas przez tę
pandemię, zostają złagodzone od dzisiaj, ze skutkiem natychmiastowym”.
Jeffrey D. Zients, koordynator odpowiedzi na COVID-19 w Białym Domu,
powiedział: „W społecznościach w całym Nowym Jorku śmiertelny koronawirus jest w
odwrocie dzięki postępom stanu w zakresie szczepień. Nowy Jork przeszedł drogę z
jednego z najbardziej dotkniętych stanów w kraju do jednego z wiodących stanów w
walce z wirusem dzięki programowi szczepień, który ułatwił nowojorczykom
szczepienie, dzięki stanowym i społecznościowym przywódcom, którzy ciężko pracowali
na szczeblu lokalnym, i milionom nowojorczyków, którzy zakasali rękawy, żeby się
zaszczepić”.
Stanowe ograniczenia COVID pozostają w mocy w przypadku dużych obiektów
imprezowych — obecnie definiowanych jako obiekty halowe, w których znajduje się
ponad 5000 uczestników. Zgodnie z wdrażaniem przez stan wytycznych CDC, dowód
szczepienia można wykorzystać do wyeliminowania dystansu społecznego i
zrezygnowania z noszenia maseczek w przypadku w pełni zaszczepionych
osób. Osoby nieszczepione lub osoby o nieznanym statusie szczepień, które ukończyły
cztery lata, muszą nadal przedstawiać dowód niedawnego negatywnego wyniku
diagnostycznego testu na COVID-19 i nosić maseczki. Jednak dystans społeczny
można zmniejszyć lub wyeliminować między testowanymi uczestnikami, dzięki czemu
obiekty mogą osiągnąć 100 procent pojemności.
Na dzień dzisiejszy ponad 70 procent dorosłych nowojorczyków otrzymało przynajmniej
pierwszą dawkę szczepionki COVID-19, a wskaźnik nowych przypadków COVID-19
spadł do najniższych poziomów w kraju. Biorąc pod uwagę postępy w Nowym Jorku i
zmniejszone ryzyko COVID-19 w społeczności, stan znosi ograniczenia COVID-19 ze
skutkiem natychmiastowym, z wyjątkiem wymogu maseczek dla osób nieszczepionych i
w określonych miejscach (takich jak duże halowe obiekty imprezowe, przedszkola,
klasy 0-12, transport publiczny, schroniska dla bezdomnych, zakłady poprawcze, domy
opieki i placówki opieki zdrowotnej zgodnie z wytycznymi CDC). Chociaż wytyczne
dotyczące ponownego otwarcia w/g inicjatywy New York Forward nie są już
obowiązkowe dla większości branż, dokumenty te zostaną zarchiwizowane i
udostępnione jako źródło informacji publicznej.
Wraz z usunięciem stanowego minimalnego standardu ponownego otwarcia, firmy
mogą swobodnie decydować o zniesieniu wszystkich lub niektórych ograniczeń, nadal

stosować się do archiwalnych wytycznych stanowych lub wdrażać inne środki
ostrożności dotyczące zdrowia swoich pracowników i klientów. Firmy są również
upoważnione do wymagania noszenia maseczek i sześciu stóp dystansu społecznego
od pracowników i klientów w swoich zakładach, niezależnie od statusu szczepień.
Wszelkie wymagania dotyczące maseczek, które firmy zdecydują się wdrożyć, muszą
być zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami federalnymi i stanowymi, takimi
jak ustawa o niepełnosprawnych.
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