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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 
DO PROGRAMU STYPENDYSTÓW KORPUSU OCHRONY ZDROWIA 

PUBLICZNEGO STANU NOWY JORK 
 

Nawet 1000 stypendystów zostanie przeszkolonych przez Uniwersytet Cornell i 
oddelegowanych do zadań związanych z ochroną zdrowia publicznego 

 
Korpus zwiększa liczbę pracowników, która zostanie utrzymana po pandemii 

COVID-19, zgodnie z założeniami przemówienia na temat sytuacji stanu w 2021 r. 
 

Tutaj można składać wnioski w trybie ciągłym 
 
Gubernator Andrew M. Cuomo zapowiedział dziś, że można już składać wnioski do 
Programu Stypendystów Korpusu Ochrony Zdrowia Publicznego Stanu Nowy Jork (New 
York State Public Health Corps Fellowship Program), pierwszego w kraju programu, 
który pomoże w natychmiastowym reagowaniu na pandemię COVID-19 i szczepieniach 
oraz zasili lokalną i ogólnokrajową kadrę wymaganą do reagowania na przyszłe 
sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego. Program ten zapewni do 1000 płatnych 
miejsc pracy na pełny etat w Wydziale Zdrowia stanu Nowy Jork, lokalnych wydziałach 
zdrowia, z wyjątkiem miasta Nowy Jork, lub u innych partnerów zaangażowanych w 
zdrowie publiczne w całym stanie. Stypendyści ukończą kursy online i otrzymają 
certyfikat Public Health Essentials z Cornell University zgodnie z przemówieniem 
gubernatora o sytuacji stanu w 2021 r. 
 

„Pandemia COVID-19 podstępnie zaatakowała Nowy Jork i wywróciła nasze życie do 
góry nogami, a jednym z najważniejszych wniosków jest to, że musimy działać teraz i być 
przygotowani na następny kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego”, powiedział 
Gubernator Cuomo. „Łączymy siły z Cornell University, aby szkolić i kształcić następne 
pokolenie specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego, którzy będą gotowi działać i 
nieść pomoc swoim społecznościom, jeżeli i gdy nadejdzie kolejne zagrożenie dla 
zdrowia publicznego. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o 
udział w tym pierwszym w kraju programie i dołączenia się do działań na rzecz ochrony 
zdrowia publicznego oraz gotowości w nagłych wypadkach w Nowym Jorku”. 

 
Komisarz Wydziału Zdrowia stanu Nowy Jork, dr Howard Zucker, powiedział: 
„Doceniam wysiłki gubernatora Cuomo w celu stworzenia tego wyjątkowego, 
nastawionego na przyszłość programu ochrony zdrowia publicznego, który przyniesie 
ogromne korzyści wszystkim mieszkańcom Nowego Jorku. To znakomita okazja, aby 
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wykorzystać wiedzę i doświadczenie pracowników państwowej służby zdrowia i 
społeczności opieki medycznej, aby poprawić nasze obecne zdolności reagowania na 
COVID-19, zaangażowania mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy podzielili nasze 
doświadczenia w walce z tą pandemią w ciągu ostatniego roku, wspierania powrotu do 
podstawowych rutynowych działań w zakresie zdrowia publicznego i kultywowania 
nowej generacji specjalistów zdrowia publicznego”. 
 
Wśród stypendystów wybranych do programu znajdą się niedawni absolwenci i 
studenci, którzy ukończyli studia podyplomowe w dziedzinie zdrowia publicznego; 
osoby z kierunków pielęgniarskich, medycznych, stomatologicznych, farmaceutycznych 
i pokrewnych kierunków ochrony zdrowia; emerytowani pracownicy medyczni; personel 
służb reagowania na wypadek sytuacji kryzysowych i inni mieszkańcy stanu Nowy Jork, 
którzy przejdą intensywny program szkoleniowy w zakresie ochrony zdrowia 
publicznego opracowany przez Cornell University. Po wybraniu do Programu 
Stypendystów Korpusu Ochrony Zdrowia Publicznego Stanu Nowy Jork uczestnicy 
ukończą realizowany przez Cornell University program Public Health Essentials 
Certificate, oferowany w ramach Master of Public Health Program. Program będzie 
stanowić wsparcie w trwającej w Nowym Jorku akcji szczepień i reagowaniu na 
pandemię COVID-19 oraz zapewni zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych w 
zakresie zdrowia publicznego, która przetrwa obecną pandemię. Kandydatów 
zachęcamy do składania wniosków tutaj. 
 
Prezydent Cornell University, dr Martha Pollack, powiedziała: „Korpus Ochrony 
Zdrowia Publicznego stanowi doskonałą okazję do dzielenia się zasobami 
edukacyjnymi Cornell University w sposób, który przyniesie korzyści stypendystom 
Korpusu Ochrony Zdrowia Publicznego Stanu Nowy Jork. Cornell University jest dumny 
ze współpracy ze stanem Nowy Jork w ramach szkolenia nawet 1000 stypendystów, 
aby byli gotowi służyć swoim lokalnym społecznościom w obecnych i przyszłych 
sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego”. 
 

Były prezydent Stowarzyszenia Urzędników Ochrony Zdrowia Okręgu w stanie 
Nowy Jork, dr Kevin Watkins powiedział: „Włączenie lokalnych wydziałów zdrowia do 
tego nowego programu umożliwi spójne działania, które będą wspierać obecne sposoby 
reagowania na pandemię COVID-19 i budować kadrę potrzebną do stawienia czoła 
przyszłym wyzwaniom w zakresie zdrowia publicznego. Pochwalam gubernatora Cuomo 
za zbudowanie Korpusu Ochrony Zdrowia Publicznego Stanu Nowy Jork, który przygotuje 
niezwykle potrzebnych nam pracowników służby zdrowia na terenie całego stanu”. 

 
Rektor Stanowego Uniwersytetu w Nowym Jorku, Jim Malatras powiedział: 
„System SUNY będzie aktywnym partnerem w uruchomieniu Korpusu Zdrowia 
Publicznego – pierwszego w swoim rodzaju programu, który pomoże stanowi Nowy 
Jork położyć kres COVID-19, jednocześnie lepiej przygotowując nas na następną 
pandemię. W ciągu ostatnich 15 miesięcy członkowie społeczności SUNY – w 
szczególności nasi studenci – wykazali się wielką chęcią służenia swoim 
społecznościom i odgrywania kluczowej roli w ochronie zdrowia publicznego. Korpus 
Ochrony Zdrowia Publicznego jest doskonałą okazją dla tych studentów i niedawnych 
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absolwentów do dalszej realizacji swoich zainteresowań, zapewniając jednocześnie 
kluczowe dodatkowe zasoby reagowania na przyszłe sytuacje kryzysowe w zakresie 
zdrowia publicznego”. 
 
Aby uzyskać więcej informacji i złożyć wniosek o przyjęcie do Korpusu Ochrony 
Zdrowia Publicznego Stanu Nowy Jork, odwiedź stronę ny.gov/publichealthcorps. 

### 

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