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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA, ŻE PRACOWNICY STANOWYCH SZPITALI, 
KTÓRZY MAJĄ KONTAKT Z PACJENTAMI, MUSZĄ SIĘ ZASZCZEPIĆ PRZECIW 

COVID-19 DO ŚWIĘTA PRACY  
  

Wszyscy pracownicy Stanu — około 130 000 osób — mają obowiązek zaszczepić 
się przeciw COVID-19; pracownicy, którzy tego nie zrobią, będą musieli poddać 

się testom; Stan Nowy Jork współpracuje ze związkami zawodowymi w celu 
sprawiedliwego i szybkiego wdrożenia tego wymogu  

  
Gubernator wzywa FDA do szybszego ostatecznego zatwierdzenia szczepionki 

przeciw COVID-19 i zniesienia ograniczeń związanych z zatwierdzeniem jej 
stosowania w sytuacjach nagłych  

  
Gubernator wzywa władze lokalne, aby wymagały od swoich pracowników 

zaszczepienia się lub poddawania testom  
  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że pracownicy stanowych szpitali, którzy 
mają kontakt z pacjentami, muszą zaszczepić się przeciw COVID-19 do Święta Pracy 
(Labor Day). Pracownicy służby zdrowia mający kontakt z pacjentami nie będą mieli 
możliwości poddawania się testom zamiast szczepienia. Gubernator poinformował też, 
że wszyscy pracownicy Stanu Nowy Jork — około 130 000 osób — muszą się 
zaszczepić przeciw COVID-19 do Święta Pracy. Pracownicy, którzy nie przyjmą 
szczepionki, będą musieli co tydzień poddawać się testom w kierunku COVID-19. Stan 
Nowy Jork współpracuje ze stanowymi związkami zawodowymi, aby szybko 
i sprawiedliwie wdrożyć ten wymóg.  
  
„Nowojorczycy wykazują się ogromnym poświęceniem i wytrwałością w walce 
z pandemią COVID-19 w całym stanie, ale wskaźniki szczepień pozostają w tyle za 
wariantem Delta, więc musimy niezwłocznie coś zrobić” — powiedział gubernator 
Cuomo. „Dlatego wymagamy, aby każda osoba pracująca w stanowym szpitalu 
i mająca kontakt z pacjentami została zaszczepiona. Nowy Jork idzie w trosce 
o wyszczepialność krok dalej i wymaga od wszystkich stanowych pracowników 
szczepień lub cotygodniowych testów. Cieszymy się więc na współpracę z naszymi 
siostrami i braćmi z ruchów pracowniczych, aby szybko i skutecznie wprowadzić ten 
wymóg w życie przed Świętem Pracy. Nasi bohaterowie ze służby zdrowia świecili 
przykładem w czasie tego strasznego kryzysu, więc szczepmy się, ratujmy życie 
i pokonajmy tę bestię raz na zawsze”.  



 

 

  
Ponadto Gubernator wezwał FDA do szybszego ostatecznego zatwierdzenia 
szczepionki i zniesienia ograniczeń zatwierdzenia jej stosowania w sytuacjach nagłych. 
Gubernator wzywa też władze lokalne, aby wymagały od wszystkich pracowników 
zaszczepienia się lub poddania testom do Święta Pracy. Jeśli liczby nadal będą rosły, 
okręgi szkolne w obszarach dotkniętych problemem również zdecydowanie powinny 
rozważyć podjęcie kolejnych kroków.  
  
Stanowe szpitale i placówki to:  
  

• SUNY Stony Brook  
• SUNY Upstate  
• SUNY Downstate  
• Long Island Veterans Home w Stony Brook  
• Helen Hayes Hospital  
• SUNY College of Optometry  
• Montrose Veterans Home  
• St. Albans Veterans Home  
• Oxford Veterans Home  
• Batavia Veterans Home  

 
Stan Nowy Jork nieustająco promuje szczepienia i zwiększa ich dostępność, 
szczególnie wśród społeczności o niższych wskaźnikach szczepień. 26 lipca 
gubernator Cuomo ogłosił przeznaczenie 15 mln USD z budżetu Stanu Nowy Jork na 
promowanie szczepień wśród społeczności z całego stanu najmocniej 
poszkodowanych przez pandemię COVID-19. Środki zostaną wykorzystane na 
wzmocnienie komunikacji, pogłębienie edukacji publicznej i wzmożenie bieżących 
działań na rzecz zwiększenia zasięgu wśród różnorodnych społeczności. Gubernator 
ogłosił również nową reklamę wzywającą do szczepień wszystkich mieszkańców stanu 
Nowy Jork.  
 
Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dopuszczone do stosowania w sytuacjach 
nagłych 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 przypadku nowych szczepów 
wirusa, w tym jego niepokojących odmian, 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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