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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA SZEREG WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH 
POWSZECHNEGO NOSZENIA MASECZEK W CELU OCHRONY MIESZKAŃCÓW 

STANU NOWY JORK W OBLICZU WZROSTU LICZBY ZAKAŻEŃ WARIANTEM DELTA  

  
Zasłanianie twarzy przez personel i gości jest obecnie wymagane w placówkach 

opieki nad dziećmi od 2. roku życia  
  

Wydanie nakazu stosowania maseczek przez wszystkich pracowników i gości w 
placówkach opieki zbiorowej prowadzonych, licencjonowanych, certyfikowanych 

lub zatwierdzonych przez Biuro ds. Dzieci i Rodzin stanu Nowy Jork (Office of 
Children and Family Services, OCFS)  

  
Wydanie nakazu stosowania maseczek w programach i placówkach 

licencjonowanym lub zarejestrowanym przez Biuro ds. Zdrowia Psychicznego 
stanu Nowy Jork, Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób Uzależnionych, Biuro ds. 

Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową oraz Biuro Pomocy Tymczasowej i 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  

  

Wymagania dotyczące stosowania maseczek obowiązują niezależnie 
od stanu szczepień  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj serię wymogów dotyczących powszechnego 
stosowania maseczek, które mają chronić mieszkańców stanu Nowy Jork przed 
wysoce zaraźliwym wariantem Delta i niedawnym wzrostem liczby zakażeń wirusem 
COVID-19 w całym stanie.  
  
Wymóg ten dotyczy licencjonowanych i zarejestrowanych przez Biuro ds. Dzieci i 
Rodzin Stanu Nowy Jork (New York State Office of Children and Family Services, 
OCFS) punktów opieki nad dziećmi, domowych programów opieki nad dziećmi, 
pozaszkolnych programów opieki nad dziećmi i niezarejestrowanych grupowych 
programów opieki nad dziećmi w godzinach pracy. Wdrożenie regulacji dotyczących 
obowiązku stosowania maseczek w ramach programów opieki nad dziećmi zapewni 
ten sam poziom ochrony dla dzieci uczestniczących w tych programach i dzieci 
szkolnych, z których wiele często przebywa w tych samych budynkach.  
  
 



Obowiązek stosowania maseczek dotyczy również programów i placówek opieki 
zbiorowej, które są licencjonowane, zarejestrowane, certyfikowane lub zatwierdzone 
przez Biuro ds. Zdrowia Psychicznego (Office of Mental Health, OMH), Biuro ds. Usług 
i Wsparcia dla Osób Uzależnionych (Office of Addiction Services and Supports, 
OASAS), Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (Office for People With 
Developmental Disabilities, OPWDD), Biuro ds. Dzieci i Rodzin (Office of Children and 
Family Services, OCFS) oraz Biuro Pomocy Tymczasowej i Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA). 
Wprowadzony obowiązek stosowania maseczek dotyczy również certyfikowanych 
placówek opieki pobytowej i dziennej, stacjonarnych i ambulatoryjnych placówek 
zdrowia psychicznego, programów dla osób nadużywających substancji, placówek dla 
zatrzymanych nieletnich, domów poprawczych dla nieletnich, programów opieki 
zastępczej, programów dla zbiegłej i bezdomnej młodzieży, programów dla osób 
dotkniętych przemocą domową i innych programów opieki. Wymagania te dotyczą 
wszystkich osób, które z medycznego punktu widzenia są w stanie tolerować noszenie 
maseczki, niezależnie od statusu zaszczepienia.  
  
„Biorąc pod uwagę wzrost liczby zakażeń wariantem Delta, obowiązek stosowania 
maseczek w placówkach opieki nad dziećmi, zdrowia psychicznego, i terapii 
uzależnień jest kluczową częścią naszej szerszej strategii spowolnienia 
rozprzestrzeniania się wirusa, ponownego i bezpiecznego otwarcia naszej gospodarki 
oraz ochrony najbardziej narażonych członków naszej populacji”, powiedziała 
Gubernator Hochul. „Dla dzieci w wieku poniżej 12 roku życia, które nie kwalifikują się 
jeszcze do szczepienia, maseczki są najlepszą ochroną przed zakażeniem COVID-19. 
Ten nowy wymóg stosowania maseczek zapewni, że dzieci przebywające w naszych 
placówkach opieki otrzymają taką samą ochronę jak dzieci w szkołach”.   
  
Wprowadzenie w stanie Nowy Jork wymogu powszechnego stosowania maseczek w 
placówkach opieki nad dziećmi jest zgodne z wydanymi w lipcu wytycznymi 
federalnego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC), które zalecają stosowanie maseczek wewnątrz pomieszczeń 
przez wszystkie osoby od 2. roku życia, które nie zostały zaszczepione przeciw 
COVID-19 i nie mają medycznych przeciwwskazań do noszenia maseczki. Ponadto, 
wymóg ten dostosowuje placówki opieki nad dziećmi do ogłoszonego w pierwszym 
dniu urzędowania Gubernator Hochul wymogu stosowania maseczek w szkołach.  
  
Ponieważ wariant Delta jest wysoce zaraźliwy, nastąpił duży wzrost liczby zachorowań 
we wszystkich grupach wiekowych. Ponieważ dzieci poniżej 12 roku życia nie 
kwalifikują się jeszcze do otrzymania szczepionki, w tej grupie wiekowej odnotowano 
duży wzrost zachorowań, co przekłada się na większą liczbę ciężkich przypadków. 
Dodatkowe środki ochronne pomogą w tym ważnym okresie zapewnić bezpieczeństwo 
dzieciom zamieszkującym stan Nowy Jork.  
   
Komisarz Biura ds. Dzieci i Rodzin, Sheila J. Poole, powiedziała: „Wielu rodziców i 
wiele dzieci przebywających w placówkach opieki prosiło, aby administracja stanowa 
wprowadziła obowiązek stosowania maseczek, ponieważ bez tego wymogu placówki 



nie będą tego egzekwowały. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim dzieciom i 
personelowi w programach opieki nad dziećmi, jak również personelowi i osobom 
korzystającym z programów pobytu zbiorowego, przed rozprzestrzenianiem się infekcji, 
a noszenie maseczki jest najlepszym narzędziem jakie mamy do dyspozycji. Dzieci 
chcą być jak dorośli wokół nich i łatwo dostosują się do wymogu noszenia maseczek”.  
  
Komisarz Biura ds. Zdrowia Psychicznego, dr Ann Sullivan, powiedziała: „Jest 
oczywiste, że maseczki pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji. Od 
początku kryzysu związanego z COVID-19, Biuro ds. Zdrowia Psychicznego wydało 
wytyczne dla naszych stanowych placówek i przychodni, jak również dla lokalnych 
placówek zdrowia psychicznego, zalecając i zachęcając do stosowania maseczek i 
innych środków ochronnych. Bardzo się cieszę, że Gubernator Hochul podjęła ten krok 
w celu wprowadzenia i wzmocnienia wymogów dotyczących obowiązku noszenia 
maseczek, które będą chronić pracowników służby zdrowia, naszych pacjentów i 
klientów oraz obywateli przed COVID-19”.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób Uzależnionych, Arlene González-
Sánchez, powiedziała: „Zapewnienie wysokiej jakości terapii uzależnień w możliwie 
najbezpieczniejszym środowisku zawsze było priorytetem w pracy naszego biura, 
zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa. Wprowadzone wymagania odnośnie 
stosowania maseczek zapewnią, że osoby, które są pod naszą opieką, będą mogły 
skupić się na swoim zdrowiu i dobrym samopoczuciu, jednocześnie chroniąc siebie i 
innych przed COVID-19”.  
  
Komisarz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową, Dr Theodore 
Kastner, powiedział: „Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób, które wspieramy 
jest naszym największym priorytetem, a Gubernator Hochul wykazuje swoje stałe 
zaangażowanie w osiągnięcie tego celu poprzez wprowadzenie nakazu powszechnego 
noszenia maseczek przez wszystkie osoby, które nie mają przeciwwskazań. Ponieważ 
nadal zachęcamy pracowników do zaszczepienia się, aby zapewnić bezpieczeństwo 
sobie, swoim bliskim i osobom, które wspieramy, ważne jest również, aby nadal 
podejmować środki ochronne, takie jak noszenie maseczek i stosowanie innych 
procedur kontroli zakażeń, aby chronić najbardziej narażonych mieszkańców stanu 
Nowy Jork przed ciężkimi chorobami, a nawet śmiercią z powodu wirusa COVID-19”.  
  
Komisarz Biura Pomocy Tymczasowej i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 
Mike Hein, powiedział: „Nie możemy pozwolić, aby nasz stan cofnął się do czasów, 
kiedy koronawirus rozprzestrzeniał się wśród obywateli niemal bez ograniczeń. Nauka 
mówi jasno: Noszenie maseczek jest prostym, nierzucającym się w oczy sposobem na 
znaczne ograniczenie rozprzestrzeniania się tego wirusa, w tym wysoce zakaźnego 
wariantu Delta. Pochwalamy Gubernator Hochul za podjęcie rozsądnego podejścia do 
walki z trwającą pandemią i zapewnienie, że licencjonowane lub zarejestrowane przez 
władze stanowe placówki podejmują niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić 
bezpieczeństwo osób, którym służą”.   
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