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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOWE ŚRODKI W WALCE Z WARIANTEM 
DELTA COVID-19  

  
Ogłoszenie planu cotygodniowych testów dla niezaszczepionych pracowników 

szkół w całym stanie  
 

Decentralizacja systemu dystrybucji dawek przypominających wśród 
lokalnych wydziałów zdrowia oraz przyznanie im 65 milionów USD w celu 

wsparcia tych wysiłków  
 

Analiza przez władze stanowe planu wprowadzenia obowiązkowych 
szczepień ochronnych dla personelu wszystkich placówek podlegających 

przepisom stanowym  
 

Nowe działania w ramach gubernatorskiego planu, który ma zapewnić 
bezpieczny i stabilny powrót do szkół tej jesieni  

  
Zasada stosowania uniwersalnych masek we wszystkich szkołach przyjęta w 

pierwszym dniu urzędowania Gubernator oraz warty 585 milionów USD program 
testów w szkołach, w całości finansowany z funduszy federalnych  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj nowe działania w walce z wariantem 
Delta COVID-19 i poinformowała mieszkańców stanu Nowy Jork o postępach w 
walce z wirusem. 
 
Przemawiając na Wydziale Medycyny Jacobs School of Medicine na Uniwersytecie 
Buffalo, Gubernator zapowiedziała, że w najbliższych dniach będzie prowadzić 
rozmowy z lokalnymi władzami, stanowym Wydziałem Zdrowia (Department of Health) 
oraz Radą ds. Zdrowia Publicznego i Planowania Zdrowia (Public Health and Health 
Planning Council), aby wprowadzić obowiązkowe cotygodniowe testy na obecność 
COVID-19 dla niezaszczepionych pracowników szkół publicznych i prywatnych oraz 
ustanowić wymóg szczepień dla wszystkich osób pracujących w obiektach 
podlegających przepisom stanowym oraz w miejscach zgromadzeń. Gubernator 
ogłosiła, że lokalne wydziały zdrowia na terenie całego stanu otrzymają 65 milionów 
USD w celu wsparcia szybkiej i sprawnej dystrybucji dawek przypominających. 
 
 

https://www.governor.ny.gov/news/first-day-office-governor-hochul-announces-comprehensive-plan-help-ensure-safe-productive


 

 

„W zeszłym roku wszyscy obywatele w całym stanie zjednoczyli się, aby powiedzieć: 
'możemy to zrobić'”, powiedziała Gubernator Hochul. „Walka nie jest zakończona, a 
wariant Delta jest bardzo poważnym zagrożeniem, szczególnie dla osób, które nie 
zostały jeszcze zaszczepione. Wszyscy musimy zachować czujność, aby chronić 
siebie nawzajem – a to oznacza przyjmowanie szczepionek i dawek przypominających, 
noszenie masek w pomieszczeniach zamkniętych i stosowanie podstawowych 
środków bezpieczeństwa, które wszyscy już znamy”.  
  
Powrót dzieci do szkół, czyli miejsc, w których mogą się najbardziej efektywnie uczyć 
oraz ochrona zdrowia uczniów, nauczycieli i personelu to główne priorytety Gubernator 
Hochul. Opierając się na zaleceniach stanowego Wydziału Zdrowia, które wymagają 
powszechnego stosowania masek przez wszystkie osoby, które wchodzą na teren 
szkół, Gubernator będzie w najbliższych dniach rozmawiała z lokalnymi władzami, 
stanowym wydziałem zdrowia oraz Radą ds. Zdrowia Publicznego i Planowania 
Zdrowia, aby wdrożyć obowiązkowe cotygodniowe testy na COVID dla 
niezaszczepionego personelu szkolnego.  
  
Po ogłoszeniu w zeszłym tygodniu przez Wydział Zdrowia, że cały personel w 
placówkach służby zdrowia musi być zaszczepiony, administracja stanowa bada, jak 
rozszerzyć ten wymóg, aby objąć nim personel wszystkich jednostek podlegających 
prawu stanowemu.  
  
Lokalne wydziały zdrowia będą wspierać dystrybucję dawek przypominających na 
terenie stanu Nowy Jork, co pozwoli na efektywne wykorzystanie ich wiedzy i zasobów 
w celu szybkiego dostarczenia dawek szczepionki do lokalnych społeczności. 
Gubernator przyznała lokalnym departamentom zdrowia 65 milionów USD na 
stworzenie niezbędne infrastruktury dla realizacji planowanych działań. 
 
Dane dotyczące COVID-19 w stanie Nowy Jork na dzień 30 sierpnia:  
• Liczba zarejestrowanych wyników testów: 95 579  
• Całkowita liczba wyników pozytywnych: 3789  
• Procent dodatnich wyników: 3,96%  
• Średni procent dodatnich wyników z 7 dni: 3,35%  
• Liczba pacjentów hospitalizowanych: 2234 (+48)  
• Liczba nowych przyjęć: 232  
• Liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii: 484 (+16)  
• Liczba intubowanych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii: 247 (+18)  
• Łączna liczba wypisów: 192 839 (+185)  
• Nowe zgony zgłoszone przez zakłady opieki zdrowotnej w systemie HERDS: 22  
• Łączna liczba zgonów zgłoszonych przez placówki opieki zdrowotnej w systemie 
HERDS: 43 573  
• Łączna liczba zgonów zgłoszonych i zarejestrowanych przez CDC: 55 602  
 
 
 



 

 

Dane dotyczące szczepień przeciw COVID-19 w stanie Nowy Jork na dzień 31 
sierpnia (godz. 11:00):  
• Łączna liczba podanych dawek szczepionki: 23 665 694  
• Łączna liczba podanych dawek szczepionki w ciągu ostatniej doby: 46 143  
• Łączna liczba dawek szczepionki podanych w ciągu ostatnich 7 dni: 367 128  
• Procent osób w wieku co najmniej 18 lat, które otrzymały co najmniej jedną dawkę 
szczepionki: 77,0%  
• Procent w pełni zaszczepionych osób w wieku co najmniej 18 lat: 69,9%  
• Procent osób w wieku co najmniej 18 lat, które otrzymały co najmniej jedną dawkę 
szczepionki (CDC): 79,7%  
• Procent w pełni zaszczepionych osób w wieku co najmniej 18 lat (CDC): 71,6%  
• Procent mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę 
szczepionki: 64,9%  
• Procent w pełni zaszczepionych mieszkańców stanu Nowy Jork: 58,5%  
• Procent mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę 
szczepionki (CDC): 67,3%  
• Procent w pełni zaszczepionych mieszkańców stanu Nowy Jork (CDC): 60,0%  
 
Dane dotyczące COVID-19 w regionie Western New York na dzień 30 sierpnia:  
• Liczba zarejestrowanych wyników testów: 4320  
• Całkowita liczba wyników pozytywnych: 244  
• Procent dodatnich wyników: 5,6%  
• Średni procent dodatnich wyników z 7 dni: 4,11%  
• Liczba pacjentów hospitalizowanych: 135 (+8)  
• Liczba nowych przyjęć: 15 (+1)  
• Liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii: 39 (+2)  
• Liczba intubowanych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii: 33 (+1)  
• Łączna liczba wypisów: 9233 (+6)  
• Nowe zgony zgłoszone przez zakłady opieki zdrowotnej w systemie HERDS: 2  
• Łączna liczba zgonów zgłoszonych przez placówki opieki zdrowotnej w systemie 
HERDS: 2586  
• Łączna liczba zgonów zgłoszonych i zarejestrowanych przez CDC: Nie dotyczy  
 
Dane dotyczące szczepień przeciw COVID-19 w regionie Western New York na 
dzień 29 sierpnia:  
• Łączna liczba podanych dawek szczepionki: 1 548 815  
• Łączna liczba podanych dawek szczepionki w ciągu ostatniej doby: 1636  
• Łączna liczba dawek szczepionki podanych w ciągu ostatnich 7 dni: 15 439  
• Procent osób w wieku co najmniej 18 lat, które otrzymały co najmniej jedną dawkę 
szczepionki: 72,3%  
• Procent w pełni zaszczepionych osób w wieku co najmniej 18 lat: 67,7%  
• Procent mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę 
szczepionki: 61,3%  
• Procent w pełni zaszczepionych mieszkańców stanu Nowy Jork: 57,1%  
 
 



 

 

Uwaga: CDC nie podaje następujących danych z regionu Western New York ani z 
innych regionów: procent osób w wieku co najmniej 18 lat, które otrzymały co najmniej 
jedną dawkę szczepionki; procent w pełni zaszczepionych osób w wieku co najmniej 
18 lat; procent mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy otrzymali co najmniej jedną 
dawkę szczepionki; procent w pełni zaszczepionych mieszkańców stanu Nowy Jork.  
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