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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA WYBRANIE LABORATORIÓW, KTÓRE BĘDĄ 
POMAGAĆ STANOWI W IDENTYFIKOWANIU WARIANTÓW COVID-19  

  
Działania oparte na bieżących staraniach stanu na rzecz nadzorowania 

genomu/wariantów wirusa  
Generowane dane będą pomocne w zdobywaniu informacji przydatnych dla 

interwencji w zakresie zdrowia publicznego  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj wybranie pięciu laboratoriów, które będą 
wspierać działania stanu w zakresie identyfikowania wariantów COVID-19. Wydział 
Zdrowia stanu Nowy Jork współpracuje z tymi laboratoriami w celu rozwoju 
sekwencjonowania genetycznego próbek o dodatnim wyniku SARS-CoV-2, wirusa 
wywołującego COVID-19. Wybrane laboratoria mają doświadczenie i specjalistyczną 
wiedzę na temat sekwencjonowania, a także moce przerobowe i dostęp do dodatnich 
próbek SARS-CoV-2 z dużych obszarów obejmujących wiele hrabstw w stanie Nowy 
Jork, poza miastem Nowy Jork.  
  
„Nowy Jork ponownie przoduje, korzystając z każdego narzędzia, jakie mamy do 
dyspozycji, w walce z tym wirusem, a wzmocnienie monitorowania pod kątem tych 
nowych wariantów pomoże nam wyprzedzać pandemię z jednoczesnym dążeniem do 
pełnego zaszczepienia kolejnych nowojorczyków” – powiedział gubernator 
Cuomo. „Możecie wnieść swój wkład, pomagając w powstrzymaniu rozprzestrzeniania 
się wirusa, aby chronić siebie i ludzi w waszym otoczeniu”. 
  
W ramach suplementu zwiększającego wydajność epidemiologiczną i laboratoryjną w 
zakresie wykrywania na rzecz zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych Centrów 
Kontroli i Zapobiegania Chorobom, Wadsworth Center Wydziału Zdrowia stanu Nowy 
Jork otrzymało zgodę na wykorzystanie 20 mln USD na nawiązanie współpracy 
partnerskiej w zakresie sekwencjonowania z laboratoriami zewnętrznymi.  
  
Pięć wybranych laboratoriów to:  
  

• SUNY Upstate Medical University - SUNY Molecular Analysis Core  
• Cornell University - Virology Laboratory (Cornell Animal Health 

Diagnostic Center)  
• University at Buffalo - Genomics and Bioinformatics Core  

• University of Rochester Medical Center - UR Medicine Central Laboratory  

• New York Medical College - Genomics Core Laboratory  



 

 

Komisarz Wydziału Zdrowia stanu Nowy Jork, dr Howard Zucker, powiedział: 
„Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne jest sekwencjonowanie całego genomu dla 
identyfikowania niepokojących wariantów, które są stale monitorowane przez 
Wadsworth Center jako integralny element naszej odpowiedzi dla zdrowia publicznego. 
Z przyjemnością informujemy o tej nowej współpracy partnerskiej, która zwiększy 
zdolność nadzoru na terenie całego stanu i będzie pomocna dla bieżących działań w 
zakresie reagowania na pandemię COVID-19. Ponownie zachęcamy wszystkich 
nowojorczyków spełniających kryteria do zaszczepienia się, ponieważ jest to najlepszy 
sposób na uniknięcie poważnej choroby”.  
  
Działania te mają na celu znaczne zwiększenie sekwencjonowania genetycznego na 
dodatnich próbkach SARS-CoV-2 pozyskanych od ogółu populacji stanu Nowy Jork 
poza miastem Nowy Jork, tym samym bazując na naszych obecnych pracach w 
zakresie nadzorowania genomu/wariantów oraz charakteryzowania transmisji i 
rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 na terenie stanu. Oprócz nadzoru generowane 
dane będą pomocne w budowaniu naszej wiedzy na temat objawów choroby, leczenia 
lub uchylania się od szczepień i skuteczności szczepionki oraz będą wsparciem dla 
innych ustaleń w celu dostarczania informacji dla interwencji w zakresie zdrowia 
publicznego. Wyniki sekwencjonowania z laboratoriów partnerskich będą zgłaszane do 
Wydziału Zdrowia stanu Nowy Jork i Globalnej Inicjatywy na rzecz Udostępniania 
Danych dotyczących Ptasiej Grypy (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data).  
  
W ramach przypomnienia, zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej 
Wydziału Zdrowia, wszystkie szczepionki przeciwko COVID-19 dopuszczone do 
zastosowań awaryjnych w USA wykazują wysoką skuteczność w zapobieganiu 
ciężkiemu przebiegowi choroby, hospitalizacji i śmierci z powodu COVID-19. 
Skuteczność szczepionek zatwierdzonych przez FDA pozostaje wysoka również w 
stosunku do nowych szczepów, w tym w stosunku do niepokojących wariantów, takich 
jak wariant Delta zidentyfikowany w Indiach, znany również jako B.1.617.2. Osoby 
niezaszczepione są najbardziej zagrożone poważnym przebiegiem choroby, w związku 
z czym Wydział Zdrowia stanu Nowy Jork wzywa wszystkich nowojorczyków 
spełniających kryteria do zaszczepienia się przy pierwszej sposobności.  
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