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PIERWSZEGO DNIA NA STANOWISKU GUBERNATOR HOCHUL OGŁOSIŁA 
KOMPLEKSOWY PLAN, KTÓRY MA ZAPEWNIĆ BEZPIECZNY I PRODUKTYWNY 

POWRÓT DO SZKÓŁ TEJ JESIENI  
  

Nakazuje Departamentowi Zdrowia wprowadzenie powszechnego obowiązku 
noszenia maseczki we wszystkich szkołach  

  
Gubernator szuka możliwości wprowadzenia obowiązku szczepień dla 

pracowników szkół  
  

Rozpoczyna program testów na COVID-19 w szkołach, wykorzystując 585 mln 
USD z funduszy federalnych we współpracy z okręgami i BOCES  

  
Ustanawia dodatkowy program testów „Back-to-School” we współpracy z 

amerykańskim Departamentem Zdrowia i Usług Społecznych, Rite Aid i 
BioReference oraz nabywa miliony maseczek dla uczniów i nauczycieli  

  
W pierwszym dniu swojego urzędowania Gubernator Kathy Hochul zapowiedziała 
nowy, kompleksowy plan, który ma pomóc w zapewnieniu bezpiecznego i 
produktywnego powrotu do szkół tej jesieni w obliczu wzrostu liczby przypadków 
COVID-19, stymulowanego przez wariant Delta. W ramach tego planu Gubernator 
Hochul poleciła Departamentowi Zdrowia Stanu Nowy Jork wprowadzenie obowiązku 
noszenia maseczki uniwersalnej we wszystkich szkołach, publicznych i prywatnych, 
zgodnie z uznaniem Komisarza. Departament Zdrowia ogłosi wymóg poprzez działania 
regulacyjne ustanowione przez Radę ds. Zdrowia Publicznego i Planowania Zdrowia.  
  
Gubernator Hochul zbada też możliwości wprowadzenia nakazu szczepień 
pracowników szkół lub wymagania cotygodniowych testów w przypadku braku 
szczepień i będzie nadal współpracować z Departamentem Zdrowia, interesariuszami 
edukacji i ustawodawcą nad ustanowieniem nakazu.  
  

„Moimi priorytetami jako gubernatora są teraz priorytety mieszkańców Nowego Jorku, a 
teraz oznacza to walkę z wariantem Delta” – powiedziała Gubernator Kathy Hochul. 
„Moim priorytetem numer jeden jest powrót dzieci do szkoły i ochrona środowiska, aby 
mogły się bezpiecznie uczyć. Natychmiast kieruję Departament Zdrowia do 
ustanowienia powszechnego nakazu stosowania maseczek przez każdego, kto wchodzi 
do naszych szkół, a także uruchamiamy program testów COVID-19 Back to School, aby 
testy dla uczniów i pracowników były szeroko dostępne i wygodne. Pracujemy też nad 



 

 

wprowadzeniem wymogu szczepień dla całego personelu szkolnego z możliwością 
cotygodniowego testowania, a wszystko to zamierzamy osiągnąć poprzez współpracę 
partnerską ze wszystkimi szczeblami władzy”.  
  

Aby pomóc zapewnić uczniom dostęp do testów po powrocie do szkoły, gubernator 
Hochul wykorzystuje 335 mln USD z funduszy federalnych, aby uruchomić nowy 
program testów na COVID-19 w szkołach we współpracy z lokalnymi wydziałami 
zdrowia i BOCES w stanie Nowy Jork poza miastem Nowy Jork. Ponadto Nowy Jork 
otrzymał 225 mln USD bezpośrednio na rozpoczęcie programu testowania na COVID-
19 w szkołach, co daje w sumie 585 mln USD z funduszy federalnych w stanie Nowy 
Jork na wsparcie tych programów.  
  
Gubernator Hochul uruchomiła też dodatkowy program testowania na COVID-19 we 
współpracy z Departamentem Zdrowia i Usług Społecznych USA, Rite Aid i 
BioReference, aby testy były szerzej dostępne dla uczniów szkół publicznych w stanie 
Nowy Jork przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021–2022.  
  

Terminy wykonywania testów będą dostępne dla nowojorskich uczniów klas K-12 w 115 
punktach Rite Aid drive-through. Uczniowie są zobowiązani do wstępnej rejestracji online i 
zaplanowania czasu na wykonanie testów. Uczniowie w wieku 17 lat i poniżej tego wieku 
muszą mieć zgodę rodziców lub opiekuna prawnego i być w towarzystwie opiekuna w 
czasie testu w punktach drive-through. Cyfrowe wyniki zostaną dostarczone rodzicom, aby 
uczniowie mogli je przynieść do szkoły. Test na COVID-19 jest dobrowolny i będzie 
zapewniony bez opłat ponoszonych po stronie rodziny ucznia lub okręgu szkolnego.  

  
Oprócz tych nowych programów testowych, stan Nowy Jork udostępnił ponad 4,3 
miliona maseczek na twarz dla dzieci, około 10 milionów maseczek na twarz dla 
dorosłych i prawie 55 milionów niechirurgicznych maseczek na twarz dla uczniów i 
nauczycieli w szkołach w całym stanie.  
  
Stanowy Komisarz ds. Zdrowia, dr Howard Zucker, powiedział: „Naszym 
najwyższym priorytetem jest pomoc w zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa naszych 
uczniów i wychowawców w czasie naszej współpracy nad zwalczeniem COVID-19. Od 
początku lipca liczba przypadków COVID-19 w Nowym Jorku wzrosła 10-krotnie, a 95 
procent przypadków, w których uzyskano pozytywny wynik sekwencjonowania, 
potwierdzono jako wariant Delta. Na podstawie częstotliwości występowania i 
rozpowszechnienia, nasze wyniki wskazują na konieczność stosowania 
wielowarstwowych strategii zapobiegania, w tym wymogu stosowania maseczek. Choć 
jest to prosty środek zapobiegawczy, wprowadzenie wymogu stosowania maseczek ma 
kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia naszych dzieci i zagwarantowania powrotu 
uczniów do szkół jesienią”.  
  
Komisarz ds. Edukacji, Dr. Betty A. Rosa, powiedziała: „Od początku pandemii 
naszym najwyższym priorytetem było zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, 
nauczycieli i personelu szkolnego. Wraz ze wzrostem liczby przypadków wariantu 
COVID w całym stanie, działania Gubernator Hochul, podjęte po konsultacji z 
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nauczycielami, pokazują jej zaangażowanie w zdrowie i dobre samopoczucie naszych 
uczniów oraz znaczenie utrzymania naszych szkół otwartych. Stanowy Departament 
Edukacji wspiera konsekwentne wprowadzanie wymogów dotyczących stosowania 
maseczek w szkołach, ułatwiając powrót do szkoły dzięki wspólnej linii obrony przed 
rozprzestrzenianiem się wariantu COVID. Z niecierpliwością czekam na kontynuację 
naszej współpracy z Gubernator Hochul w ramach wsparcia naszego wspólnego 
dążenia do rozszerzenia możliwości edukacyjnych dla wszystkich nowojorczyków”.  
  
Kanclerz Rady Uniwersytetu, Lester W. Young, Jr powiedział: „Wspólnie z Radą 
pochwalam Gubernator Hochul za wspieranie i ochronę zarówno uczniów, jak i 
nauczycieli dzięki wprowadzeniu nakazu noszenia maseczek w szkołach w całym 
stanie. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć rozprzestrzenianie 
COVID w naszych szkołach, aby uczniowie mogli otrzymywać bezpośrednie kształcenie 
w ciągu roku szkolnego. Wymóg noszenia maseczek przez uczniów, nauczycieli i 
pracowników to właściwe rozwiązanie dla wszystkich mieszkańców Nowego Jorku”.  
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