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W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO PONIEDZIAŁKOWYCH SZCZEPIEŃ 
GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA KOMPLEKSOWY PLAN ROZWIĄZANIA 
PROBLEMU MOŻLIWYCH DO UNIKNIĘCIA NIEDOBORÓW KADROWYCH W 

SŁUŻBIE ZDROWIA  
  

Plan obejmuje przygotowanie deklaracji o stanie wyjątkowym w celu uzupełnienia 
zasobów kadrowych w placówkach opieki zdrowotnej  

 
Umożliwiłoby to wykwalifikowanym pracownikom służby zdrowia, posiadającym 

licencję w innych stanach lub krajach, świeżo upieczonym absolwentom, 
emerytom i byłym pracownikom służby zdrowia wykonywanie zawodu w stanie 

Nowy Jork  
  

Inne rozwiązania obejmują rozmieszczenie wyszkolonych w zakresie medycyny 
członków Gwardii Narodowej, zwrócenie się do federalnych zespołów pomocy 
medycznej na wypadek katastrofy (DMAT), współpracę z rządem federalnym w 

celu przyspieszenia rozpatrywania wniosków o wizy dla pracowników 
medycznych  

  
Gubernator podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii zagwarantowania, że 
pracownicy służby zdrowia zostaną zaszczepieni w celu ochrony zdrowia 

publicznego  
 
W ramach przygotowań do poniedziałkowego terminu szczepień, gubernator Kathy 
Hochul opublikowała dziś kompleksowy plan rozwiązania problemu możliwych do 
uniknięcia niedoborów kadrowych w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia w 
całym stanie.  
  
„W dalszym ciągu toczymy bitwę przeciwko wirusowi COVID, aby chronić naszych 
bliskich, dlatego musimy walczyć za pomocą każdego dostępnego nam narzędzia”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Ściśle monitoruję sytuację kadrową i mamy plan 
zwiększenia zatrudnienia w służbie zdrowia oraz pomocy w zmniejszeniu obciążeń 
naszych szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej. Wyrażam uznanie dla wszystkich 
pracowników służby zdrowia, którzy już się zaszczepili, i apeluję do wszystkich tych, 
którzy nie są jeszcze zaszczepieni, aby zrobili to teraz i mogli kontynuować świadczenie 
opieki.”  
  



Plan obejmuje przygotowanie do podpisania Rozporządzenia wykonawczego, jeśli 
będzie to konieczne, aby ogłosić stan wyjątkowy, celem zwiększenia zasobów siły 
roboczej i pozwolenia wykwalifikowanym pracownikom służby zdrowia, posiadającym 
licencje w innych stanach lub krajach, świeżo upieczonym absolwentom, emerytom i 
byłym pracownikom służby zdrowia wykonywania zawodu w stanie Nowy Jork.  
  
Departament Pracy (Department of Labor, DOL) wydał wytyczne w celu wyjaśnienia że 
pracownicy, którym wypowiedziano umowę z powodu odmowy zaszczepienia się, nie 
kwalifikują się do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, jeżeli nie posiadają ważnego, 
zatwierdzonego przez lekarza wniosku o dostosowanie warunków pracy do ich potrzeb 
zdrowotnych.  
  
Inne rozwiązania obejmują rozmieszczanie przeszkolonych w zakresie medycyny 
członków Gwardii Narodowej i współpracę z rządem federalnym w celu rozmieszczenia 
zespołów pomocy medycznej na wypadek katastrofy (Disaster Medical Assistance 
Teams, DMAT), aby wesprzeć lokalne systemy zdrowotne i medyczne. Dodatkowo, 
gubernator Hochul planuje współpracować z rządem federalnym i innymi liderami 
stanowymi, aby przeanalizować sposoby przyspieszenia wniosków o przyznanie wizy 
dla pracowników medycznych.  
  
Według stanu na dzień 22 września, 84% wszystkich pracowników szpitali w stanie 
Nowy Jork było w pełni zaszczepionych. Na dzień 23 września 81% pracowników 
wszystkich placówek opieki nad dorosłymi i 77% wszystkich pracowników domów opieki 
w stanie Nowy Jork było w pełni zaszczepionych.  
  
Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez stanowy Departament Zdrowia, wszyscy 
pracownicy służby zdrowia w stanie Nowy Jork, w szpitalach i domach opieki, muszą 
zostać zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy czym pierwszą dawkę powinni przyjąć 
do poniedziałku, 27 września, a personel w innych objętych przepisami placówkach, w 
tym w domach opieki, hospicjach i zakładach opieki dla dorosłych ma być zaszczepiony 
do 7 października. Rozporządzenie dotyczy również wszystkich pracowników 
medycznych spoza stanu i kontraktowych, którzy wykonują pracę w obrębie stanu Nowy 
Jork.  
  
„Jako pielęgniarki, jesteśmy zobowiązane do zapewnienia najlepszej opieki dla naszych 
pacjentów i współpracy z panią gubernator w realizacji tych działań. Potrzebujemy 
odpowiedniego personelu, aby chronić naszych pacjentów i naszych kolegów, i chcemy 
zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć powrotu do poziomów kryzysowych 
zanotowanych w czasie trwania pandemii. Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul za jej 
przywództwo oraz wdrożenie ambitnego i strategicznego planu wspierania pielęgniarek, 
pacjentów i zapewnienia najlepszej możliwej opieki”, powiedziała Pat Kane, 
pielęgniarka dyplomowana, dyrektor wykonawcza stowarzyszenia New York State 
Nurses Association.  
  
„UUP będzie kontynuować walkę o odpowiednie finansowanie i obsadę kadrową w 
szpitalach SUNY, a także z oddaniem podejmować działania w celu ochrony zdrowia i 



bezpieczeństwa naszych członków i ich pacjentów. W świetle potencjalnych niedoborów 
kadrowych popieramy działania podejmowane przez gubernator Hochul. Nadal żywimy 
jednak nadzieję, że nie będą one konieczne. Kontynuujemy apel do wszystkich 
członków UUP i wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do natychmiastowego 
zaszczepienia się”, powiedział Frederick E. Kowal, PH.D, przewodniczący 
organizacji United University Professions (UUP).  
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