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GUBERNATOR CUOMO PODPISUJE REGULACJE ZABRANIAJĄCE 
PRACODAWCOM SEKTORA PUBLICZNEGO KARANIA PRACOWNIKÓW ZA 

NIEOBECNOŚCI ZWIĄZANE Z COVID-19  
   

Nowe prawo chroni pracowników w sektorze publicznym przed zwolnieniem i 
innymi działaniami dyscyplinarnymi z powodu skorzystania ze zwolnienia 

chorobowego lub czasu wolnego w zamian za nadgodziny  
   

Na bazie instrumentów prawnych ochrony pracowników w związku z COVID 
podpisanych przez gubernatora  

     
Gubernator Andrew M. Cuomo podpisał dzisiaj akt prawny (S.4201-A/A.4063) 
zabraniający pracodawcom w sektorze publicznym karania pracowników za skorzystanie 
ze zwolnienia chorobowego lub czasu wolnego w zamian za nadgodziny w celu odbycia 
kwarantanny, uzyskania leczenia medycznego bądź w związku z inną nieobecnością 
spowodowaną zdiagnozowaniem COVID-19 lub kontaktem z osobą zakażoną.   
   
„Od samego początku tego ogólnokrajowego kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego 
robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić tych nowojorczyków, którzy musieli 
poświęcać się, aby sprostać trudom spowodowanym przez COVID” – powiedział 
gubernator Cuomo. – „Nikt nie powinien być karany za nieobecność w pracy z powodu 
COVID, a w świetle tego nowego prawa każdy pracownik sektora publicznego w 
naszym stanie otrzyma ochronę, na jaką zasługuje – aby nie musiał ponosić 
niesprawiedliwych konsekwencji podjęcia działań, które były konieczne dla ochrony 
własnej i swoich bliskich”.  
   
To nowe prawo jest oparte na instrumentach ochrony pracowników w związku z COVID, 
podpisanych przez gubernatora Cuomo, łącznie z gwarancją płatnego urlopu dla 
nowojorczyków z powodu obowiązkowej lub profilaktycznej kwarantanny wskutek 
COVID, oraz gwarancją czasu wolnego od pracy na przyjęcie szczepionki.  

   

Senator Diane Savino powiedziała: „Dla niektórych pracowników idea pracy zdalnych 
jest niemożliwa, nawet podczas pandemii COVID-19. Nasi niezmiernie ważni 
pracownicy, nasze służby ratownicze – policja, straż pożarna, służba zdrowia i 
więziennictwo – po prostu nie są w stanie pracować poprzez łącze szerokopasmowe. 
Dlatego szokujące było ustalenie, że Departament Więziennictwa miasta Nowy Jork 
karał własnych pracowników za stosowanie się do zasad, które przyjęliśmy właśnie tutaj 
w stanie Nowy Jork. Osiemset dziewięćdziesięciu trzech strażników więziennych, którzy 



uzyskali dodatni wynik testu i byli zmuszeni do skorzystania ze zwolnienia chorobowego 
w celu przestrzegania obowiązujących wymogów określonych przez Departament 
Zdrowia, zostało uznanych za chronicznie nieobecnych. Takie stwierdzenie jest 
uznawane za negatywne działanie dyscyplinarne, stosowane po opuszczeniu 11 dni w 
pracy przez funkcjonariusza – może mieć wpływ na wynagrodzenie, awans, godziny 
pracy, a wielu z nich naraża na ryzyko zwolnienia. Dziękuję gubernatorowi Cuomo za 
podpisanie tego dokumentu prawnego i wyraźny przekaz do wszystkich pracodawców 
w sektorze publicznym, że nie będziemy tolerować tego rodzaju kar wobec 
pracowników, którzy przestrzegają przepisów prawa i zasad przez nas napisanych”.  

   

Członek Zgromadzenia, Peter Abbate, powiedział: „Miło mi słyszeć, że gubernator 
podpisuje mój projekt ustawy, mający na celu ochronę pracowników sektora 
publicznego, którzy zachorowali podczas pandemii koronawirusa lub mieli kontakt z 
osobą chorą na COVID-19. Ci pracownicy mogą teraz czuć się bezpieczni, chroniąc 
swoje zdrowie, zdrowie swoich rodzin oraz zdrowie swoich współpracowników, bez 
obaw o podjęcie działań odwetowych”.  
   
Prezes COBA, Benny Boscio Jr., powiedział: „W imieniu wszystkich naszych 
kluczowych strażników więziennictwa miasta Nowy Jork, którzy dzielnie służyli naszemu 
miastu podczas pandemii COVID-19, która zebrała straszliwe żniwo wśród naszych 
członków, dziękuję gubernatorowi Andrew M. Cuomo za podpisanie dzisiaj tego 
przełomowego dokumentu, który będzie zapobiegać podejmowaniu działań 
dyscyplinarnych i odwetowych przez pracodawców sektora publicznego, takich jak 
Departament Więziennictwa miasta Nowy Jork, wobec pracowników sektora 
publicznego z powodu ich nieobecności w związku z COVID-19. Dokument ten naprawi 
niesprawiedliwości, jakich doznało ponad 800 naszych członków, którzy zostali ukarani 
za skorzystanie ze zwolnienia chorobowego z powodu wystąpienia objawów 
związanych z COVID-19. Chciałbym także wyrazić swoją wdzięczność senator Diane 
Savino i Członkowi Zgromadzenia, Peterowi Abbate, za podjęcie tej walki razem z nami 
i szybkie przeprowadzenie tej ustawy przez Senat i Zgromadzenie”.  
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