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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA, ŻE OD ŚWIĘTA PRACY PRACOWNICY MTA I 
ZARZĄDU PORTÓW STANU NOWY JORK BĘDĄ PODLEGAĆ OBOWIĄZKOWI 

SZCZEPIEŃ LUB COTYGODNIOWYCH TESTÓW NA COVID-19  
  

Punkty szczepień MTA będą ponownie przyjmować pracowników  
  

W obszarach o dużym zagęszczeniu pracowników stanowych zostanie otwartych 
9 punktów szczepień  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że począwszy od Święta Pracy, 
pracownicy Zarządu Transportu Metropolitalnego (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) i Zarządu Portów pracujący w obiektach na terenie stanu Nowy Jork 
będą podlegać obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 lub cotygodniowych 
testów. Punkty szczepień przeznaczone dla pracowników, które wcześniej uznano za 
już niepotrzebne i zamknięto, zostaną ponownie otwarte, natomiast te, które pozostały 
otwarte, będą nadal działać. W miejscach o dużym zagęszczeniu pracowników 
stanowych zostanie otwartych dziewięć nowych punktów szczepień, aby usprawnić 
cały proces.  
  
„Dziś tematem numer jeden jest obowiązek noszenia masek, jednak moim zdaniem to 
za mało – musimy położyć większy nacisk na szczepienia” – powiedział gubernator 
Cuomo. „Zrobiliśmy pierwszy krok, nakazując wszystkim pracownikom stanowym 
zaszczepienie się lub cotygodniowe testy, a teraz rozszerzamy ten przepis i 
wymagamy tego samego także od pracowników MTA i Zarządu Portów. Stan jest 
pionierem na tym polu, ale administracja lokalna, szkoły, szpitale publiczne, a nawet 
firmy powinny zacząć rozważać wprowadzenie obowiązku szczepień, ponieważ nie 
możemy sobie pozwolić na cofnięcie się i utratę dotychczasowych postępów w walce z 
wirusem, jeśli liczba zakażeń zacznie szybko rosnąć”.  
  
Nowe punkty szczepień zostaną otwarte w następujących miejscach:  

• Budynek Urzędu Stanowego im. Dullesa w Watertown  
• Budynek Urzędu Stanowego im. Hughesa w Syracuse  
• Budynek Urzędu Stanowego w Utica  
• Budynek Urzędu Stanowego w Binghamton  
• Empire State Plaza Concourse  
• Budynek Urzędu Stanowego im. Eleanor Roosevelt w Poughkeepsie  
• Budynek Urzędu Stanowego im. Adama Claytona Powella Jra w Harlemie  
• Budynek Urzędu Stanowego im. Duryea w Hauppauge  



 

 

• Departament Pracy stanu Nowy Jork, Hicksville  
  
Ten nowy wymóg jest konsekwencją konferencji prasowej gubernatora Cuomo z 28 
lipca, na której ogłosił on, że pracownicy stanowych szpitali, którzy mają kontakt 
z pacjentami, będą musieli się zaszczepić przeciw COVID-19 do Święta Pracy. Osoby, 
które postanowią się nie szczepić, będą musiały przechodzić co tydzień testy pod 
kątem COVID.  
  
Janno Lieber, pełniący obowiązki Prezes i Dyrektor Generalny MTA, powiedział: 
„W MTA absolutnie najwyższym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników. Nowy obowiązek szczepień i testów ma zapewnić im jak najlepszą 
ochronę przed wariantem delta i pomóc utrzymać tempo odbudowy gospodarki 
regionu. Do tej pory zaszczepiło się już prawie 70% naszych pracowników – część z 
nich zrobiła to w aptekach i lokalnych punktach w swoich dzielnicach. To duży postęp, 
ale możemy i musimy zwiększyć skuteczność naszych działań w interesie zdrowia i 
bezpieczeństwa publicznego”.  
  
Rick Cotton, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Portów stanów Nowy Jork i New 
Jersey, powiedział: „W czasie pandemii Zarząd Portów podjął wiele działań w celu 
wdrożenia protokołów zdrowia i bezpieczeństwa chroniących podróżnych i 
pracowników. Zawsze zwracaliśmy się do władz stanowych o wskazówki i robimy tak 
też tym razem. Zarząd Portów podwoi wysiłki mające na celu zaszczepienie 
pracowników i będzie szczegółowo konsultować plany wdrożenia programu 
cotygodniowych testów z przywódcami wszystkich związków zawodowych”.   
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