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GUBERNATOR HOCHUL PODEJMUJE ZDECYDOWANE DZIAŁANIA W CELU 
ZŁAGODZENIA POTENCJALNYCH NIEDOBORÓW KADROWYCH W SŁUŻBIE 

ZDROWIA  
  

Podpisanie Rozporządzenia wykonawczego w celu znaczącego rozszerzenia 
zakresu uprawnionych pracowników i umożliwienia dodatkowym pracownikom 

służby zdrowia przeprowadzania testów i szczepień przeciwko COVID-19  
  

Wydanie nakazu powołania całodobowego centrum dowodzenia w celu 
monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z niedoborami personelu  

  
Władze stanu Nowy Jork jako pierwsze w kraju wprowadziły obowiązek szczepień 

wśród pracowników służby zdrowia – 92% personelu domów opieki medycznej 
spełniało ten wymóg w poniedziałek wieczorem, co oznacza wzrost z 70%  

  
Zawieszenie wymogu kontroli administracyjnych skutkujące dodaniem kolejnych 

pracowników służby zdrowia  
  
Gubernator Kathy Hochul dziś wieczorem podpisała Rozporządzenie wykonawcze w 
celu zmniejszenia potencjalnych niedoborów kadrowych w szpitalach i innych 
placówkach służby zdrowia w całym stanie. Rozporządzenie wykonawcze znacząco 
rozszerza liczbę uprawnionych pracowników służby zdrowia i umożliwia dodatkowym 
pracownikom przeprowadzanie testów na obecność wirusa i szczepień przeciwko 
COVID-19.  
  
„Jedynym sposobem pokonania tej pandemii, jest zapewnienie, że każda kwalifikująca 
się osoba jest zaszczepiona, a to obejmuje również te osoby, które opiekują się 
naszymi podatnymi na zagrożenia członkami rodzin i bliskimi.” 
powiedziała gubernator Hochul. „W sobotę, przed upływem terminu szczepień, 
opublikowałam kompleksowy plan mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom stanu Nowy Jork, a dziś dodaję do niego kolejne postanowienia, aby 
podjąć zdecydowane działania w celu złagodzenia potencjalnych niedoborów 
kadrowych. W celu monitorowania rozwoju sytuacji, nakazuję również utworzenie 
całodobowego centrum operacyjnego, którego zadaniem jest pomoc lokalnym 
partnerom i rozwiązywanie problemów kadrowych w czasie rzeczywistym.”  
  
Gubernator Hochul nakazała utworzenie całodobowego centrum operacyjnego, 
prowadzonego przez Departament Zdrowia (Department of Health, DOH) stanu Nowy 
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Jork, aby na bieżąco monitorować obłożenie personelu i wskaźniki zachorowań w całym 
kraju, dostarczać wskazówki placówkom opieki zdrowotnej i pomagać w rozwiązywaniu 
poważnych problemów z usługodawcami w razie potrzeby. Gubernator jest 
zaangażowana w utrzymywanie stałego kontaktu z lokalnymi urzędnikami, szpitalami, 
liderami pracowniczymi oraz innymi organizacjami opieki zdrowotnej, aby monitorować 
status personelu i oferować pomoc od władz stanu.  
  
Najnowsze wskaźniki szczepień wśród pracowników służby zdrowia  
  

• Odsetek pracowników domów opieki, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę 
szczepionki przeciwko COVID-19, wzrósł do 92% w poniedziałek wieczorem, w 
porównaniu z 70% w dniu 15 sierpnia przed ogłoszeniem obowiązku szczepień.  

  

• Odsetek pracowników zakładów opieki dla dorosłych, którzy otrzymali co 
najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, wzrósł do 89% w 
poniedziałek wieczorem, w porównaniu z 76% w dniu 15 sierpnia przed 
ogłoszeniem obowiązku szczepień.  

  

• Odsetek w pełni zaszczepionych pracowników szpitali wynosi 84% na dzień 22 
września, w porównaniu z 77% w dniu 10 sierpnia przed ogłoszeniem obowiązku 
szczepień. Wstępne dane własne wskazują, że pracownicy szpitali, którzy 
otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki, w poniedziałek wieczorem 
stanowili 92%.  

  
Rozszerzenie zakresu kwalifikujących się pracowników służby zdrowia w celu 
zaspokojenia potrzeb kadrowych  
  
W celu zniesienia barier, aby umożliwić dodatkowym grupom pracowników służby 
zdrowia świadczenie opieki dla zaspokojenia potrzeb kadrowych w stanie Nowy Jork, 
Rozporządzenie wykonawcze obejmuje szereg postanowień, w tym:  
  

• Zezwolenie pracownikom służby zdrowia spoza stanu i kraju, w tym lekarzom, 
pielęgniarkom dyplomowanym (registered nurse, RN), licencjonowanym 
pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej (license practical nurse, LPN), 
pielęgniarkom dyplomowanym w zakresie zaawansowanej praktyki 
pielęgniarskiej (nurse practitioner, NP), asystentom lekarza (physician assistant, 
PA), położnym, specjalistom pielęgniarstwa klinicznego, licencjonowanym 
pracownikom socjalnym z tytułem magistra i licencjonowanym klinicznym 
pracownikom socjalnym na wykonywanie zawodu w stanie Nowy Jork;  

  

• Zniesienie opłat za ponowną rejestrację, przyspieszanie procesu ponownej 
rejestracji oraz zniesienie barier utrudniających osobom na emeryturze powrót do 
zawodu;  

  

• Zezwolenie lekarzom na pracę lub wolontariat w innych placówkach;  



  

• Zezwolenie na wizyty lekarskie w domach opieki przy użyciu telemedycyny;  

  

• Zapewnienie zniesienia barier dla techników ratownictwa medycznego 
(emergency medical technician, EMT) i zaawansowanych EMT w zakresie 
praktyki i pomocy w dodatkowych lokalizacjach, zezwolenie podstawowym EMT 
na wykonywanie szczepień i testów na obecność COVID-19, wydłużenie okresu 
certyfikacji dla wszystkich świadczeniodawców ratownictwa medycznego 
(Emergency Medical Services, EMS) o jeden rok, modyfikacja wymogów 
certyfikacyjnych oraz zezwolenie świadczeniodawcom spoza stanu na pracę w 
ramach systemu EMS w stanie Nowy Jork;  

  

• Zezwolenie licencjonowanym w stanie Nowy Jork świadczeniodawcom 
nieposiadającym nieposiadającym aktualnego wpisu do rejestru na zawodu bez 
ponoszenia kary za brak takiego wpisu;  

  

• Zezwolenie absolwentom programów zarejestrowanych w ramach systemu 
edukacji dla osób dorosłych (NP, laborantom, RN, LPN) na praktykę w szpitalu 
lub domu opieki przez 180 dni od ukończenia studiów; oraz  

  

• Zapewnienie elastyczności dla laboratoriów klinicznych w celu zwiększenia 
wydajności testowania  

  
Rozporządzenie wykonawcze rozszerza również zakres wykonywania zawodu dla 
dodatkowych pracowników służby zdrowia, aby umożliwić przeprowadzanie szczepień i 
testów na obecność COVID-19, w tym rozszerzenie uprawnień położnych, pielęgniarek 
dyplomowanych, lekarzy i pielęgniarek dyplomowanych w zakresie zaawansowanej 
praktyki pielęgniarskiej w celu ułatwienia przeprowadzania i zlecania szczepień oraz 
testów na obecność COVID-19, a także szczepień przeciwko grypie.  
  
Celem wspierania szybszego i efektywnego przenoszenie pacjentów oraz zmniejszenia 
wszelkich niedoborów kadrowych, Rozporządzenie wykonawcze zezwala również 
placówkom na wypisywanie, przenoszenie lub przyjmowanie pacjentów w trybie 
przyspieszonym, pod warunkiem, że zapewniają one ochronę dla zdrowia i 
bezpieczeństwa pacjentów oraz mieszkańców oraz przestrzegają prawa federalnego. 
Dodatkowo Rozporządzenie wykonawcze zawiesza wymogi dotyczące wstępnej 
weryfikacji dla planowych operacji w placówkach szpitalnych, przyjęć do szpitala, 
szpitalnych usług ambulatoryjnych, usług domowej opieki zdrowotnej po przyjęciu do 
szpitala i stacjonarnych usług rehabilitacyjnych po przyjęciu do szpitala oraz zawiesza 
równoczesne i retrospektywne przeglądy roszczeń w czasie trwania rozporządzenia.  
  
Ponadto gubernator Hochul podejmie współpracę z rządem federalnym i innymi 
przywódcami stanowymi w celu zbadania sposobów przyśpieszenia wniosków o 
wydanie wizy dla pracowników medycznych i będzie monitorować możliwość 



rozmieszczenie przeszkolonych medycznie członków Gwardii Narodowej w dowolnym 
momencie.  
  

###  
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