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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA URUCHOMIENIE NOWEJ STRONY 
INTERNETOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE O COVID-19 W CELU ROZSZERZENIA 

PUBLICZNEGO DOSTĘPU, CENTRALIZACJI INFORMACJI I POPRAWY WRAŻEŃ 
UŻYTKOWNIKA  

  
Nowa strona internetowa oferuje jedna stronę dostępu do danych o COVID-19  

  
Rozszerza ilość danych dostępnych na stronie Health Data NY, umożliwia 

użytkownikom dostęp do informacji zdrowotnych do pobrania w takich 
formatach jak Excel  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj uruchomienie nowej scentralizowanej strony 
internetowej zawierającej dane o COVID-19 w stanie Nowy Jork. Strona ta udostępnia 
nowe, jak również uporządkowuje dotychczas opublikowane dane, aby ułatwić 
społeczeństwu dostęp do nich, ich odczytanie i zrozumienie. Ponadto więcej danych 
dotyczących COVID-19 jest obecnie dostępnych na stronie Health Data NY.  
  
„Dostarczanie nowych danych o COVID-19 społeczeństwu, ułatwianie dostępu i 
zrozumienia istniejących danych jest kolejnym krokiem, który podejmujemy w kierunku 
większej przejrzystości”, powiedziała gubernator Hochul. „Będziemy nadal robić 
wszystko, co w naszej mocy, aby dzielić się najnowszymi informacjami z mieszkańcami 
stanu Nowy Jork, szczególnie podczas tej bezprecedensowej pandemii.”  
  
Nowa strona internetowa oznacza utworzenie jednej strony docelowej dla pulpitów 
nawigacyjnych zawierających informacje o COVID-19, która jest łatwo dostępna, 
zamiast konieczności korzystania z różnych pulpitów na różnych platformach. Nowa 
strona główna zawiera linki do 16 stron z kluczowymi danymi, podzielonymi na pięć 
głównych kategorii. Ponadto Departament Zdrowia (Department of Health) 
przeprojektował kilka pulpitów nawigacyjnych, które zostały utworzone na początku 
pandemii, aby zapewnić informacje w sposób, który jest łatwiejszy do zrozumienia i 
bardziej odpowiedni do bieżących potrzeb.  
  
PODSUMOWANIE AKTUALIZACJI PULPITÓW NAWIGACYJNYCH  
  
Na nowym pulpicie nawigacyjnym dotyczącym testów na COVID-19:  

• Mapa skumulowanych przypadków została zastąpiona dwiema nowymi opcjami 
– przypadki na 100 tys., średnia z 7 dni i % pozytywnych testów, średnia z 7 dni. 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-data-new-york
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-data-new-york
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-data-new-york


Dzięki temu informacje są odpowiednio skalowane i łatwiej jest porównywać w 
poszczególnych hrabstwach. Liczba skumulowanych testów w poszczególnych 
hrabstwach została przeniesiona i można ją teraz znaleźć po kliknięciu na 
konkretne hrabstwo, aby uzyskać więcej danych. Inne informacje zostały 
przeorganizowane, aby umieścić najnowsze dane przed danymi łącznymi, a 
oznaczenia zostały nieznacznie zmienione dla jasności.  

  
• Informacja „table view” (widok tabeli) jest teraz dostępna na mapie i stronie 

„Positive tests over time, by region and county” (Pozytywne testy w czasie, 
według regionu i hrabstwa). Chociaż usunięto skumulowany wskaźnik 
pozytywnych testów w poszczególnych hrabstwach, nadal można go uzyskać 
poprzez obliczenie skumulowanych wyników pozytywnych / skumulowanych 
wyników testów, który jest dostępny w widoku mapy.  
  

• Wykres „daily trends” (wskaźniki dzienne) jest teraz dostępny w pulpicie 
nawigacyjnym „Positive tests over time, by region and county”. Ponadto, pulpit 
nawigacyjny „Percentage Positive Results by County” (Procent pozytywnych 
wyników według hrabstwa) i „Percentage Positive Results by Region” (Procent 
pozytywnych wyników według regionu) zostały połączone w jeden pulpit 
nawigacyjny pokazujący te informacje zarówno na poziomie regionalnym, jak i 
hrabstwa. Liczba ofiar śmiertelnych, do których wcześniej prowadziło łącze za 
pomocą przycisku w prawym dolnym rogu pulpitu nawigacyjnego z informacjami 
o COVID-19, jest teraz wymieniona na osobnej stronie.  

  
• Na stronie „Fatalities” (Ofiary śmiertelne) te same dane, które były wcześniej 

dostępne, są teraz rozłożone na stronie w celu zwiększenia czytelności. 
Ponadto, pliki PDF z danymi dotyczącymi śmiertelności w domach opieki i 
zakładach opieki dla dorosłych zostały skonsolidowane w sekcji poświęconej 
śmiertelności w opiece długoterminowej.  

  
Pulpit Wczesnego Ostrzegania o COVID-19 został usunięty, ponieważ miał on na celu 
zapewnienia danych o ponownym otwieraniu placówek w regionie, które nie są już 
istotne. Przypadki na 100 tys. mieszkańców są dostępne na pulpicie nawigacyjnym 
wyników testów na COVID-19, a szczegółowe informacje na temat hospitalizacji są 
obecnie dostępne na stronie Health Data NY.  
  
PODSUMOWANIE AKTUALIZACJI ZESTAWIEŃ DANYCH  
  
Oprócz pulpitów nawigacyjnych, dodatkowe zestawienia danych są teraz dostępne na 
stronie Health Data NY, publicznej bazie danych, która umożliwia użytkownikom 
dostęp do informacji na temat zdrowia w wielu formatach do pobrania, takich jak Excel. 
Health Data NY zawiera teraz dodatkowe dane z karty raportu o stanie szkół w 
odniesieniu do COVID-19, dane o zgonach w domach opieki i zakładach opieki dla 
dorosłych oraz dane o przyjęciach do szpitali według płci i kodu pocztowego, a także 
dane o liczbie miejsc w szpitalach i liczbie szczepień personelu.  
  



Pełna lista elementów dodanych do Health Data NY:  
·   Szkoły: Wszystkie cztery zestawienia danych zawierają informacje o liczbie 

uczniów, nauczycieli i pracowników z wynikiem pozytywnym, zgłaszanych 
codziennie przez poszczególne szkoły, a także liczbę badań przesiewowych i 
diagnostycznych przeprowadzonych w każdej szkole.  

o Dane BOCES o COVID-19 dotyczące szkół w całym stanie Nowy Jork; 
2021-2022  

o Dane BOCES o COVID-19 dotyczące szkół prywatnych w całym stanie 
Nowy Jork; 2021-2022  

o Dane BOCES o COVID-19 dotyczące szkół czarterowych w całym stanie 
Nowy Jor; 2021-2022  

o Dane BOCES o COVID-19 dotyczące szkół publicznych w całym stanie 
Nowy Jork; 2021-2022  

·   Domy opieki/ośrodki pomocy społecznej: Całkowita liczba zgonów w domach 
opieki potwierdzona COVID-19 i domniemana COVID-19 dostępna wraz z liczbą 
potwierdzonych zgonów poza placówką - taka sama jak plik PDF dotyczący 
domów opieki, który jest udostępniany na stronie publicznej  

o Liczba ofiar śmiertelnych w domach opieki i zakładach opieki dla dorosłych 
w stanie Nowy Jork w związku z COVID-19.  

·   Ukończenie serii szczepień: Całkowita dzienna liczba pierwszych dawek 
szczepionki i ukończonych serii szczepionek dostępna w podziale na hrabstwa.  

o Dane o szczepieniach COVID-19 w stanie Nowy Jork według hrabstw  
·   Szpitale:  

o System elektronicznego zbierania danych o szpitalach (HERDS) – Badanie 
dotyczące szpitali o COVID-19 – Przyjęcia według płci – w całym stanie 
według dnia  

o System elektronicznego zbierania danych o szpitalach (HERDS) – Badanie 
dotyczące szpitali o COVID-19 – Przyjęcia według kodu pocztowego – w 
całym stanie według dnia  

o System elektronicznego zbierania danych o szpitalach (HERDS) – Badanie 
dotyczące szpitali o COVID-19 – Hospitalizacje i liczba łóżek – 
codziennie według placówek od 26.03.2020 r.:  

§ Pacjenci aktualnie hospitalizowani, nowo przyjęci, pozytywny wynik 
po przyjęciu, wypisani, obecnie na OIOM-ie, na OIOM-ie i 
zaintubowani, zmarli, skumulowane wypisy, skumulowane 
przypadki śmiertelne  

§ Łączna liczba łóżek dla personelu/łóżka dostępne/łóżka zajęte, 
całkowita liczba łóżek dla personelu OIT/łóżka dostępne/łóżka 
zajęte  

§ Łączna liczba zgłoszonych nowych przyjęć i aktualnych przyjęć 
według grup wiekowych  

o Zaszczepiony personel szpitala – łączna liczba pracowników, liczba 
częściowo i całkowicie zaszczepionych  

  

###  



  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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