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GUBERNATOR HOCHUL PRZEDSTAWIA AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT 
ZATRUDNIENIA W SŁUŻBIE ZDROWIA PO WPROWADZENIU W ŻYCIE 

PIERWSZEGO W KRAJU NAKAZU SZCZEPIEŃ  
  

Od czasu wejścia nakazu w życie nie zamknięto żadnej placówki służby zdrowia  
  

Całodobowe Centrum Operacyjne monitoruje i zapewnia wsparcie w 
rozwiązywaniu problemów w placówkach  

  
Rozporządzenie wykonawcze gubernator znacząco rozszerza zakres 

kwalifikujących się pracowników służby zdrowia, aby w miarę potrzeb pomóc 
uzupełniać niedobory personelu  

  
Gubernator Kathy Hochul przedstawiła dziś aktualne informacje na temat obsady 
kadrowej w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia, po wprowadzeniu w życie 
stanowego nakazu szczepień. Od czasu wejścia tego nakazu w życie nie zamknięto 
żadnej placówki służby zdrowia w całym stanie.  
  
„Naszym podstawowym obowiązkiem jest ochrona tych najbardziej zagrożonych, a 
zapewnienie, że pracownicy służby zdrowia, którzy opiekują się naszymi bliskimi, są 
zaszczepieni, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców 
stanu Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „Jestem wdzięczna placówkom, 
związkom zawodowym i pracownikom służby zdrowia, którzy podjęli ważne kroki, aby 
się przygotować i chronić mieszkańców stanu Nowy Jork, dlatego współpracujemy z 
poszczególnymi placówkami, aby zapewnić ich ciągłość działania. Cały czas 
monitorujemy rozwój sytuacji i współpracujemy z zainteresowanymi stronami, aby 
rozwiązać wszelkie problemy, pozostając w gotowości do podjęcia dodatkowych 
działań w razie potrzeby.”  
  
Gubernator powołała całodobowe Centrum Operacyjne, prowadzone przez 
Departament Zdrowia (Department of Health, DOH), którego zadaniem jest ciągłe 
monitorowanie sytuacji kadrowej i trendów w całym kraju, udzielanie wskazówek 
placówkom służby zdrowia oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów ze 
świadczeniodawcami, jeśli zajdzie taka potrzeba.  
  
Od momentu wejścia tego nakazu w życie, eksperci tematyczni Centrum Operacyjnego 
pracują z objętymi skutkami pandemii placówkami w celu rozwiązania problemów i 
znajdowania rozwiązań.  



  
W ramach systemu szpitali SUNY wszystkie placówki dokonały dostosowań 
operacyjnych, aby utrzymać usługi o znaczeniu krytycznym.  
  
Na dzień dzisiejszy 87% pracowników szpitali jest w pełni zaszczepionych. Pełny 
podział na poziomie placówek jest dostępny tutaj. Wczoraj gubernator Hochul 
opublikowała wstępne dane wskazujące na wzrost liczby szczepień personelu służby 
zdrowia w wyniku wprowadzenia nakazu. Poniższe dane przedstawiają procent 
pracowników spełniających wymagania określone w nakazie, według najnowszych 
dostępnych danych:  

• Odsetek pracowników domów opieki otrzymujących co najmniej jedną dawkę 
szczepionki COVID-19 wynosi 92%.  

• Odsetek pracowników zakładów opieki dla dorosłych otrzymujących co najmniej 
jedną dawkę szczepionki COVID-19 wynosi 89%.  

• Odsetek pracowników szpitali otrzymujących co najmniej jedną dawkę wynosi 
92%.  
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