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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOWE WYMAGANIA I ZALECENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZNEGO PONOWNEGO OTWARCIA SZKÓŁ W NOWYM JORKU
Wymóg przeprowadzenia testów w kierunku COVID-19 dla nauczycieli i innych
pracowników szkół – z wyłączeniem osób zaszczepionych – został pomyślnie
przyjęty przez Radę ds. Zdrowia Publicznego i Planowania Ochrony Zdrowia;
przeczytaj rozporządzenie tutaj i list wyjaśniający DOH tutaj
Departament Zdrowia publikuje nowe wytyczne dotyczące ponownego otwarcia
szkół K-12; przeczytaj wytyczne tutaj
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że przyjęta przez nią strategia bezpiecznego
ponownego otwierania szkół została zrealizowana na dwóch płaszczyznach, co
dowodzi zaangażowania jej administracji w uczynienie zdrowia i dobrego samopoczucia
uczniów, nauczycieli oraz ich rodzin najwyższym priorytetem. W dniu dzisiejszym Rada
ds. Zdrowia Publicznego i Planowania Zdrowotnego (Public Health and Health Planning
Council, PHHPC) przyjęła rozporządzenie w sprawie sytuacji nadzwyczajnych, a
Komisarz ds. Zdrowia wydał decyzję, zgodnie z którą wszyscy nauczyciele,
administratorzy i inni pracownicy szkół muszą poddawać się cotygodniowym testom na
obecność wirusa COVID-19, chyba że przedstawią dowód szczepienia w postaci karty
szczepień CDC lub certyfikatu Excelsior Pass.
Gubernator ogłosiła również, że Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork sfinalizował i
wydał oficjalne wytyczne dotyczące nauczania stacjonarnego. Te nowe działania są
następstwem ogłoszenia przez gubernator w ubiegłym tygodniu o wymogu noszenia
maseczek dla wszystkich osób znajdujących się w budynkach szkolnych podczas
godzin dydaktycznych i zajęć pozalekcyjnych. Wytyczne te nadają m.in. priorytet nauce
indywidualnej oraz wyszczególniają zalecenia i wymagania w odniesieniu do szczepień,
noszenia maseczek na twarz, zachowania dystansu fizycznego i przeprowadzania
testów w celu monitorowania potencjalnych transmisji. Zalecenia te są w dużej mierze
zgodne z wytycznymi CDC, których przestrzeganie zalecono okręgom. Mają one jednak
służyć jako punkt odniesienia, a szkoły mogą swobodnie wykraczać poza te wytyczne.
„Moim głównym priorytetem jest powrót dzieci do szkół i zapewnienie im ochrony, aby
mogły się uczyć i aby wszyscy byli bezpieczni,” powiedziała gubernator Hochul. „W
pierwszym dniu mojej administracji ogłosiłam szereg śmiałych inicjatyw związanych z
powrotem do szkół, w tym powszechny wymóg noszenia maseczek przez wszystkie osoby

przekraczające ich próg. Teraz wydajemy dalsze wytyczne, aby upewnić się, że nasi
pracownicy szkół są szczepieni lub regularnie poddawani testom, dla siebie i swoich
rodzin, naszych uczniów i społeczności. Nasze dzieci zasługują na bezpieczeństwo i
ochronę w szkołach, a ja robię wszystko, co w mojej mocy, aby to zagwarantować.”
Rozporządzenie nadzwyczajne, które upoważnia komisarza do wymagania
cotygodniowych testów lub dowodu szczepienia, będzie miało zastosowanie do
wszystkich szkół w stanie Nowy Jork, dopóki nie będzie to już konieczne, jak opisano w
treści rozporządzenia.
Podczas ostatniego spotkania zorganizowanego przez Zoom, władze szkół,
przedstawiciele związków zawodowych i inni działacze edukacyjni poprosili, aby
pracownicy państwowej służby zdrowia zapewnili dodatkowe wyjaśnienia i wskazówki
dotyczące ponownego otwarcia szkół. Zgodnie z nowymi wytycznymi, szkoły powinny w
miarę możliwości, w ramach swoich struktur, wprowadzać obowiązek zachowania
dystansu fizycznego, ale nie powinny wykluczać uczniów z nauki indywidualnej, aby
spełnić wymóg przestrzegania minimalnej odległości. Ponadto zaleca się zachowanie
odległości co najmniej 3 stóp pomiędzy wszystkimi uczniami i odległość co najmniej 6
stóp pomiędzy uczniami i nauczycielami/pracownikami oraz pomiędzy
nauczycielami/pracownikami, którzy nie są w pełni zaszczepieni. Uczniowie i kierowcy
muszą nosić maseczki w autobusach szkolnych, w tym w autobusach obsługiwanych
przez publiczne i prywatne systemy szkolne, niezależnie od statusu szczepienia, z
zastrzeżeniem obowiązujących wyłączeń i odstępstw.
Komisarz Stanowego Departamentu Zdrowia, Howard Zucker, powiedział:
„Musimy sprawić, aby wszystkie nasze dzieci wróciły do szkół i zapewnić im bezpieczne
środowisko, które sprzyja zdrowej nauce. Podczas gdy nadal pracujemy z lokalnymi
okręgami szkolnymi i lokalnymi wydziałami zdrowia, wysłuchaliśmy opinii rodziców,
nauczycieli i rzeczników ds. edukacji, którzy prosili o dodatkowe wskazówki dotyczące
ogólnostanowych informacji na temat noszenia maseczek, wymogu szczepień,
zachowania dystansu społecznego i przeprowadzania testów oraz o zalecenia
dotyczące bezpieczeństwa w autobusach szkolnych i możliwości uprawiania sportów o
wysokim ryzyku infekcji oraz uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.”
Postanowienie komisarza dotyczące noszenia maseczek w szkołach, wydane 27
sierpnia, dotyczy wszystkich krytych obiektów, włączając sporty halowe i zajęcia
pozalekcyjne. Dla sportów halowych i zajęć pozalekcyjnych, w których noszenie
maseczek nie jest możliwe, takich jak pływanie, wymagane jest zachowanie minimalnej
odległości 6 stóp. Zachęcamy szkoły do wprowadzenia wymaganych badań
przesiewowych dla uczestników, którzy nie są w pełni zaszczepieni.
Szkoły muszą mieć możliwość i oferować badania przesiewowe dla wszystkich
nauczycieli i personelu co najmniej raz w tygodniu. Szkoły muszą również mieć
możliwość przeprowadzenia badań diagnostycznych dla każdego ucznia, nauczyciela
lub pracownika, u którego wystąpiły objawy lub który miał kontakt z osobą zakażoną
wirusem COVID-19. Istnieje wiele możliwości i znaczących funduszy na

przeprowadzenie takich badań, a szkoły powinny kontynuować ścisłą współpracę z
lokalnym Departamentem Zdrowia.
Oprócz wprowadzenia wymogu przeprowadzenia szczepień, DOH zaleca, aby
wszystkie okręgi szkół publicznych i niepublicznych wspierały możliwości dostępu
uczniów oraz personelu do klinik szczepień przeciwko COVID-19 we współpracy z
lokalnymi partnerami zdrowotnymi. Wytyczne te utrzymują wymóg codziennego
raportowania dla okręgów szkolnych, aby upewnić się, że dostarczają one dane do
karty raportowej o szczepieniach przeciwko COVID-19 dla szkół w stanie Nowy Jork
(NYS School COVID Report Card), kolejnego narzędzia do dzielenia się informacjami o
szczepieniach przeciwko COVID-19 z rodzinami i społecznościami.
Więcej informacji można znaleźć w wytycznych DOH dla szkół tutaj oraz w
rozporządzeniu PHHPC tutaj.
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