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GUBERNATOR CUOMO INFORMUJE O OBOWIĄZKU SZCZEPIEŃ PRZECIW 
COVID-19 DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA  

  
Wydział Zdrowia (Department of Health) wydaje — na podstawie Ustępu 16 

stanowych przepisów o zdrowiu publicznym — zarządzenia dla szpitali 
i placówek opieki długoterminowej, aby wprowadziły zasady zobowiązujące 

wszystkich swoich pracowników do zaszczepienia się 
  

Ostateczny termin przyjęcia pierwszej dawki wyznaczono na 27 września  
  

Wydział Zdrowia zatwierdza trzecią dawkę dla Nowojorczyków 

z obniżoną odpornością  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo poinformował dzisiaj, że wszyscy pracownicy służby 
zdrowia w stanie Nowy Jork, w tym personel szpitali i placówek opieki 
długoterminowej, włącznie z domami opieki, zakładami opieki dla osób dorosłych 
i innych miejsc opieki zbiorowej, będą zobowiązani do zaszczepienia się przeciw 
COVID-19 do poniedziałku 27 września. Stanowy Wydział Zdrowia wyda — na 
podstawie Ustępu 16 stanowych przepisów o zdrowiu publicznym — zarządzenia 
wymagające od wszystkich szpitali, placówek opieki długoterminowej i domów opieki 
opracowania oraz wdrożenia zasad wymagających od pracowników zaszczepienia się, 
z nielicznymi wyjątkami osób, które nie mogą tego zrobić z powodów religijnych lub 
medycznych. Do tej pory pełny cykl szczepienia ma za sobą 75% z około 450 000 
pracowników stanowych szpitali, 74% z około 30 000 pracowników stanowych 
zakładów opieki dla osób dorosłych oraz 68% z około 145 500 pracowników stanowych 
domów opieki. Administracja wicegubernator Kathy Hochul otrzymała stosowne 
informacje przed upublicznieniem tego ogłoszenia.  
  

„Gdy w zeszłym roku COVID zaatakował stan Nowy Jork, mieszkańcy stanu od razu 

podjęli walkę, choć władze państwa zaprzeczały istnieniu problemu” — powiedział 
gubernator Cuomo. „Teraz wariant Delta rozprzestrzenia się po całym kraju i stanie 
Nowy Jork — dzienna liczba nowych potwierdzonych zakażeń wzrosła o ponad 1000% 
w ostatnich 6 tygodniach i ponad 80% procent dodatnich wyników testów w stanie Nowy 
Jork jest spowodowanych przez wariant Delta. Znów musimy działać, aby powstrzymać 
rozprzestrzenianie się tego wirusa. Nasi bohaterowie ze służby zdrowia stali na czele 
walki z wirusem, a teraz potrzebujemy, aby stanęli na czele walki między tym wariantem 
a szczepionką. Zawsze postępowaliśmy zgodnie z wynikami badań naukowych i robimy 
to także dzisiaj — zgodnie z zaleceniami doktora Zuckera oraz państwowych 
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i stanowych ekspertów ds. zdrowia. Musimy jednak zrobić więcej. Zdecydowanie apeluję 
również do prywatnych firm, aby wdrożyły zasady przyjmowania do pracy wyłącznie 
osób zaszczepionych, a okręgi szkolne — aby wprowadziły obowiązek szczepień dla 
nauczycieli. Żadne z tych działań nie będzie miało miejsca bez prawnych regulacji ze 
strony stanu — prywatne firmy nie będą egzekwować obowiązku szczepień, jeśli nie jest 
to zgodne z prawem, a lokalne okręgi szkolne będą się powstrzymywać od tak trudnych 
decyzji bez prawnego rozporządzenia”.  

  

Gubernator Cuomo poinformował też, że Wydział Zdrowia zatwierdził podawanie trzeciej 
dawki szczepionki COVID-19 Nowojorczykom z osłabionym układem odpornościowym, 
zgodnie z zeszłotygodniowym zaleceniem Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Kwalifikujący się mieszkańcy stanu 
Nowy Jork mogą otrzymać trzecią dawkę 28 dni po ukończeniu serii dwóch dawek 
szczepionki — decyzja ta od razu wchodzi w życie.  

  
Obecnie CDC zaleca przyjęcie dodatkowej dawki osobom o umiarkowanie lub 
poważnie obniżonej odporności, w tym osobom, które:  

• są poddawane leczeniu przeciwnowotworowemu z powodu guzów lub 
nowotworów krwi;  

• przeszły operację transplantacji narządu i przyjmują leki immunosupresyjne;  
• przeszły przeszczep komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat lub 

przyjmują leki immunosupresyjne;  
• cierpią na umiarkowany lub ciężki pierwotny niedobór odporności (na przykład 

zespół DiGeorge'a, zespół Wiskotta-Aldricha);  
• mają zaawansowane lub nieleczone zakażenie wirusem HIV;  
• są poddawane leczeniu z zastosowaniem dużych dawek kortykosteroidów albo 

chemioterapii nowotworów powodującej znaczne osłabienie odporności lub 
przyjmują dowolne inne leki, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną.  

Mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni poradzić się lekarza, czy dodatkowa dawka 
szczepionki jest dla nich odpowiednia w danym momencie.  
  
Komisarz ds. Zdrowia Stanu Nowy Jork doktor Howard Zucker powiedział: 
„Zrobiliśmy ogromne postępy w szczepieniach Nowojorczyków, ale pandemia wciąż się 
nie skończyła i trzeba zrobić jeszcze więcej. Dane i badania naukowe mówią nam, że 
jak najszybsze zaszczepienie większej liczby osób jest najlepszym sposobem na 
zapewnienie ludziom bezpieczeństwa, zapobieganie dalszym mutacjom wirusa 
i umożliwienie nam powrotu do normalności. Wprowadzony obowiązek pomoże 
zarówno zniwelować niedostateczną wyszczepialność, jak i ograniczyć 
rozprzestrzenianie się wariantu Delta. Pragnę niniejszym podziękować wszystkim 
pracownikom służby zdrowia w stanie Nowy Jork za to, że po raz kolejny dają z siebie 
wszystko i pokazują naszemu stanowi, że szczepienia są bezpieczne, łatwe i przede 
wszystkim skuteczne”.  
  
Kroki te są podejmowane w wyniku ogłoszenia gubernatora Cuomo z 2 sierpnia, że 
pracownicy MTA i Port Authority pracujący w obiektach w Nowym Jorku będą 
zobowiązani do zaszczepienia się przeciw COVID-19 do Święta Pracy, oraz jego 



 

 

ogłoszenia z 28 lipca, że pracownicy stanowych szpitali, którzy mają kontakt 
z pacjentami, będą musieli się zaszczepić przeciw COVID-19 do Święta Pracy. 
Stanowi pracownicy, którzy postanowią się nie szczepić, będą musieli co tydzień 
poddawać się testom pod kątem COVID.  
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