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GUBERNATOR HOCHUL ROZSZERZA NAKAZ SZCZEPIEŃ O PRACOWNIKÓW 

SZPITALI OMH I OPWDD  
  

Zobowiązuje Szpitale Psychiatryczne OMH i Certyfikowanych Pracowników 
Szpitala Specjalistycznego OPWDD do przyjęcia co najmniej jednej dawki 

szczepionki do 1 listopada  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj plan rozszerzenia nakazu szczepień dla 
personelu służby zdrowia o pracowników, którzy pracują w określonych placówkach 
oferujących opiekę zdrowotną osobom korzystającym z usług Biura Zdrowia 
Psychicznego (Office of Mental Health, OMH) i Biura Osób z Niepełnosprawnością 
Rozwojową (Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD). Zgodnie z 
nową dyrektywą, personel zatrudniony w placówkach świadczących usługi dla osób 
najbardziej narażonych na zachorowanie będzie musiał przedstawić dowód przyjęcia 
co najmniej pierwszej dawki z serii szczepień przeciwko COVID-19 do 1 listopada, bez 
możliwości skorzystania z przedstawienia wyniku testu. Zanim ten wymóg zostanie 
spełniony, pracownicy takich placówek będą zobowiązani do poddawania się 
cotygodniowym testom, jeśli nie jest zaszczepiony, począwszy od 12 października.   
  
„Wymogi dotyczące szczepień sprawdzają się w docieraniu do ludzi, aby robili to, co 
należy, a przedstawiciele wszystkich zawodów w placówkach opieki zdrowotnej muszą 
podjąć wszelkie podstawowe środki ostrożności przeciwko COVID-19, w tym przyjęcie 
szczepionki, aby nie rozprzestrzeniali wirusa na osoby przychodzące na leczenie,” 
powiedział gubernator Hochul. „Mamy obowiązek rozszerzyć to zapewnienie na 
tych, którzy potrzebują otrzymać świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego i 
opiekę specjalistyczną, dlatego też wprowadzamy obowiązek szczepień dla wszystkich 
pracowników zatrudnionych w placówkach podlegających jurysdykcji stanu.”  
  
Wymóg szczepień, który wszedł w życie 27 września, dotyczył tylko personelu w 
placówkach podlegających nadzorowi Departamentu Zdrowia (Departament of Health), 
w tym wszystkich szpitali i domów opieki. 7 października, wymóg szczepień wejdzie w 
życie dla objętego szczepieniami personelu w dodatkowych placówkach 
nadzorowanych przez Departament Zdrowia, włączając ośrodki opieki dla osób 
dorosłych, agencje opieki zdrowotnej w domu, długoterminowe domowe programy 
opieki zdrowotnej, programy opieki domowej dla chorych na AIDS, opiekę hospicyjną 
oraz centra diagnostyczne i lecznicze.  
  



Ten nowy wymóg, ustanowiony w ramach rozporządzeń OMH i agencji OPWDD, 
będzie miał zastosowanie do wszystkich osób pracujących w szpitalach 
psychiatrycznych w sieci OMH, jak również tych pracujących w szpitalu 
specjalistycznym certyfikowanym przez OPWDD.   
  
Gubernator Hochul planuje kontynuować rozszerzanie wymogu szczepień na zakłady 
świadczące opiekę zdrowotną i świadczenia w zakresie higieny psychicznej w 
nadchodzących tygodniach, jednocześnie podejmując niezbędne kroki w celu 
zapewnienia, że poziomy zatrudnienia nadal będą odpowiednie w tych systemach 
usług.  
  
Komisarz OMH, dr Ann Sullivan, powiedziała: „Wiele spośród osób, dla których 
OMH świadczy usługi, ma choroby współistniejące, które czynią ich o wiele bardziej 
podatnymi na wirusa COVID-19. Szczepionka jest bezpieczna i skuteczna – będzie 
chronić naszych pacjentów i pracowników, a także nasze rodziny i społeczności. 
Zachęcam wszystkich do zaszczepienia się i pochwalam gubernator Hochul za 
przedłużenie tego nakazu.”  
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