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GUBERNATOR CUOMO PODPISUJE DOKUMENT USTAWODAWCZY 
ZEZWALAJĄCY STRAŻNIKOM PARKÓW PODAWANIE EPIPENÓW W CELU 

LECZENIA REAKCJI ALERGICZNYCH  
   

Akt prawny (S.4375/A.4652) upoważnia leśników, strażników parków i 
funkcjonariuszy ochrony środowiska do posiadania i podawania epinefryny przy 

użyciu automatycznego wstrzykiwacza  
   

Podpisanie dokumentu w obliczu rekordowej liczby odwiedzin w nowojorskich 
parkach stanowych w 2020 roku  

   
Gubernator Andrew M. Cuomo podpisał dzisiaj akt prawny (S.4375/A.4652) 
upoważniający leśników, strażników parków i funkcjonariuszy ochrony środowiska do 
posiadania i podawania EpiPenów. Epinefryna jest powszechnie stosowana w leczeniu 
poważnych reakcji alergicznych, na przykład wskutek użądlenia przez pszczołę, ukąszeń 
owadów, alergii pokarmowej bądź wstrząsu wywołanego przez ćwiczenia fizyczne.  
   
„Coraz więcej nowojorczyków korzysta z piękna natury, które nasz stan ma do 
zaoferowania, ale musimy przy tym dbać też o bezpieczeństwo, zwłaszcza w przypadku 
osób podatnych na poważne reakcje alergiczne” – powiedział gubernator Cuomo. 
„Ten oparty na zdrowym rozsądku przepis pozwala szerszej grupie specjalistów w 
stanowych parkach i na innych terenach przyrodniczych korzystanie z EpiPenów oraz 
dbanie o bezpieczeństwo nowojorczyków na łonie natury. Dzięki temu spacerowicze, 
rowerzyści i inni turyści będą mieć większe poczucie bezpieczeństwa, poruszając się po 
malowniczych terenach przyrodniczych Nowego Jorku”.  
  
Wstrząs anafilaktyczny, reakcja alergiczna stanowiąca zagrożenie dla życia, występuje 
u około jednego na 50 Amerykanów. Wiele parków i lasów w stanie Nowy Jork znajduje 
się daleko od placówek medycznych, a ten akt prawny zezwala specjalistom w parkach 
stanowych i lasach, które są często oddalone od placówek medycznych, na stosowanie 
EpiPenów u osób, u których doszło do wystąpienia reakcji alergicznej.  
   
Senator Jim Tedisco powiedział: „Przed nami weekend z Dniem Niepodległości i sezon 
wakacyjny, a po okresie przytłaczającej izolacji, której doświadczyliśmy w czasie tej 
pandemii, nowojorczycy dosłownie i w przenośni «rwą się» na zewnątrz, chcąc 
skorzystać z odpoczynku na kempingach i w parkach stanowych. Na zewnątrz można 
spotkać mnóstwo spacerowiczów, kempingowiczów, pływaków, myśliwych i amatorów 
pikników. Niestety oznacza to także ukąszenia i reakcje alergiczne. Właśnie dlatego 



konieczne jest, aby strażnicy w naszych parkach, leśnicy i funkcjonariusze ochrony 
środowiska mogli nosić ze sobą EpiPeny ratujące życie i reagowali w przypadku 
poważnej reakcji alergicznej. Chciałbym podziękować gubernatorowi Cuomo za 
podpisanie tego opartego na zdrowym rozsądku i popartego przez obie partie dokumentu 
prawnego, który z dumą sponsorowałem, a który zapewni 700 dedykowanym strażnikom 
parków, leśnikom i funkcjonariuszom ochrony środowiska w stanie Nowy Jork możliwość 
– zgodnie z ich decyzją – noszenia EpiPenów podczas patrolu, aby zwiększyć szansę na 
uratowanie komuś życia”.  
   
Członek Zgromadzenia, Angelo Santabarbara, powiedział: „Przed nami lato, idealny 
czas na korzystanie z tych wszystkich wspaniałych parków i tras, które nasz stan ma do 
zaoferowania. Wspaniała przestrzeń oferuje niezliczone możliwości eksplorowania i 
źródła przygód, ale przy tym ważne jest, aby zadbać o bezpieczeństwo. Może dojść do 
nieoczekiwanej reakcji alergicznej na jedzenie, ugryzienia lub ukąszenia owadów, 
wskutek czego turyści na szlaku mogą potrzebować interwencji ratującej życie. 
Zapewnienie naszym specjalistom ochrony środowiska prawa do noszenia i stosowania 
EpiPenów pomoże ratować życia”.   
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