
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nr 4.1 
 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  W Y K O N A W C Z E 
 

Przedłużenie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej w całym stanie Nowy Jork w związku z 

niedoborem personelu w służbie zdrowia  

 

  ZWAŻYWSZY, ŻE w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia występują braki kadrowe i 

przewiduje się, że ta sytuacja może się utrzymać; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE przewiduje się, iż poważne braki kadrowe w szpitalach i innych placówkach 

opieki zdrowotnej będą w dalszym ciągu wpływać na zdolność do zapewnienia krytycznej opieki i 

odpowiedniej obsługi słabszych grup społecznych;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE istnieje natychmiastowa i krytyczna potrzeba uzupełnienia personelu w celu 

zapewnienia opieki w placówkach służby zdrowia; 

 

NINIEJSZYM, ja, Kathy Hochul, gubernator stanu Nowy Jork, na mocy władzy nadanej mi przez 

Konstytucję i ustawy stanu Nowy Jork, niniejszym zarządzam, zgodnie z sekcją 28 art. 2-B ustawy 

wykonawczej, przedłużenie stanu klęski żywiołowej określonego w Rozporządzeniu wykonawczym 4 i 

utrzymuję warunki, postanowienia i zawieszenia zawarte w Rozporządzeniu wykonawczym 4 do dnia 26 

listopada 2021 r; 

 

DODATKOWO, na mocy upoważnienia nadanego mi przez ustęp 29-a art. 2-B Prawa 

wykonawczej do tymczasowego zawieszenia lub zmiany dowolnej ustawy, aktu prawa miejscowego, 

zarządzenia, nakazu, zasady lub rozporządzenia, lub ich części, dowolnej agencji podczas stanu 

nadzwyczajnego związanego z klęską żywiołową na terenie stanu, jeżeli przestrzeganie takiej ustawy, aktu 

prawa miejscowego, zarządzenia, nakazu, zasady lub rozporządzenia uniemożliwiłoby, utrudniło lub 

opóźniło działania wymagane podczas stanu nadzwyczajnego związanego z klęską żywiołową, niniejszym 

tymczasowo zawieszam lub zmieniam, na okres od dnia wydania niniejszego Rozporządzenia 

wykonawczego do dnia 26 listopada 2021 r., następujące przepisy: 

 

• Tymczasowa modyfikacja sekcji 8602 i 8603 ustawy o szkolnictwie (Education Law), oraz sekcji 

58-1. 5 tytułu 10 kodeksu przepisów prawa, zasad i regulacji stanu Nowy Jork (New York Codes, 

Rules and Regulations, NYCRR), zawarte w Rozporządzeniu wykonawczym 4, w zakresie, w jakim 

taka modyfikacja upoważniła osoby do przeprowadzania badań w celu wykrycia SARS-CoV-2 lub 

jego przeciwciał, zostaje zmodyfikowana tylko w zakresie niezbędnym do dalszego umożliwienia 

takim osobom przeprowadzania dowolnych klinicznych badań laboratoryjnych na dowolnej próbce, 

w tym w celu wykrycia SARS-CoV-2 i grypy, pod warunkiem, że taka osoba jest pod odpowiednim 

nadzorem i spełnia federalne wymagania dotyczące personelu przeprowadzającego badania 

odpowiednie dla testu lub urządzenia zatwierdzonego przez FDA lub Wydział Zdrowia Stanu Nowy 

Jork (New York State Department of Health); 

 

• Podsekcja a sekcji 763.5 tytułu 10 NYCRR, tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia 

wstępnych wizyt pacjentów dla certyfikowanych domowych agencji zdrowia, długoterminowych 

programów opieki zdrowotnej w domu i programów opieki domowej dla chorych na AIDS w ciągu 

48 godzin od otrzymania i przyjęcia skierowania od społeczności lub powrotu do domu z 

umieszczenia w instytucji;  

 

• Ustęp 2 podsekcji g sekcji 763.4; ustępy 7 i 8 podsekcji h sekcji 763.4; ustęp 2 podsekcji a sekcji 

766.5; oraz podsekcja d sekcji 766. 5 tytułu 10 NYCRR, w zakresie niezbędnym do umożliwienia 



 

 

 

certyfikowanym domowym agencjom zdrowia, programom długoterminowej domowej opieki 

zdrowotnej, programom opieki domowej dla chorych na AIDS oraz licencjonowanym agencjom 

usług opieki domowej prowadzenia nadzoru domowego nad pomocnikami domowej opieki 

zdrowotnej oraz pomocnikami do spraw osobistej opieki tak szybko, jak to możliwe po pierwszej 

wizycie serwisowej, lub do umożliwienia prowadzenia nadzoru osobistego i domowego za 

pośrednictwem środków pośrednich, w tym przez telefon lub komunikację wideo; 

 

• Ustęp 3 podsekcji f sekcji 505.14 tytułu 18 NYCRR w zakresie niezbędnym do umożliwienia 

przeprowadzania wizyt w ramach nadzoru pielęgniarskiego w odniesieniu do usług opieki osobistej 

w najkrótszym możliwym terminie; 

 

• Zawieszenie zawarte w Rozporządzeniu wykonawczym nr 4 do art. 30 ustawy o zdrowiu 

publicznym (Public Health Law) zostaje zmienione i doprecyzowane wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do umożliwienia technikom ratownictwa medycznego (emergency medical technician, 

EMT) i zaawansowanym świadczeniodawcom ratownictwa medycznego (Emergency Medical 

Services, EMS), według uznania komisarza ds. zdrowia, świadczenia usług w nagłych wypadkach i 

usług niezwiązanych z nagłymi wypadkami w nietradycyjnych środowiskach EMS, takich jak 

szpitale, pod warunkiem jednak, że można wykonywać jedynie usługi w ramach poziomu 

certyfikacji takich dostawców; 

 

• Zawieszenie zawarte w Rozporządzeniu wykonawczym 4 z podsekcji 7 ustawy o zdrowiu 

publicznym, sekcja 3001, podsekcja (p) sekcji 800.3 zostaje dodatkowo zmienione w celu 

zawieszenia podsekcji (6) i (7) ustawy o zdrowiu publicznym, sekcja 3001, podsekcje (o) i (p) 

sekcji 800.3 oraz sekcja 800.15 tytułu 10 NYCRR, tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia 

certyfikowanym EMT i zaawansowanym dostawcom EMS podawania szczepionek przeciwko 

grypie i przeciwko COVID-19 na podstawie zlecenia nie dotyczącego konkretnego pacjenta, w tym 

w środowiskach i lokalizacjach niezwiązanych z nagłymi wypadkami, pod warunkiem że EMT i 

zaawansowani świadczeniodawcy EMS muszą najpierw spełnić warunki określone przez komisarza 

ds. zdrowia; 

 

• Zawieszenie zawarte w Rozporządzeniu wykonawczym nr 4 w art. 139 ustawy o edukacji, sekcji 

576-b ustawy o zdrowiu publicznym i sekcji 58-1.7 tytułu 10 NYCRR zostaje zmienione wyłącznie 

w zakresie niezbędnym do umożliwienia licencjonowanymi pielęgniarkom zlecania pobierania 

próbek śliny i nosa, oprócz próbek wymazu z gardła i jamy nosowo-gardłowej od osób, do celów 

badania na obecność COVID-19; 

 

• Zawieszenie zawarte w Rozporządzeniu wykonawczym nr 4 w odniesieniu do podsekcji 1 sekcji 

6902, podsekcji 4, 5 i 7 sekcji 6909 ustawy o szkolnictwie, podsekcji 6 i 7 sekcji 6527 ustawy o 

szkolnictwie oraz sekcji 63.9 i 64.7 tytułu 8 NYCRR w celu umożliwienia przeprowadzania testów 

na obecność COVID-19, zostaje zmienione wyłącznie w celu dodania testów na obecność grypy, z 

zachowaniem tych samych warunków; oraz 

 

• Zawieszenie zawarte w Rozporządzeniu wykonawczym 4 w sekcjach 6521 i 6902 ustawy o 

szkolnictwie, podsekcjach 4, 5 i 7 sekcji 6909 ustawy o szkolnictwie, podsekcjach 6 i 7 sekcji 6527 

ustawy o szkolnictwie oraz sekcjach 63.9 i 64. 7 tytułu 8 NYCRR w zakresie, w jakim ograniczają 

one wykonywanie schematów medycznych przepisanych przez licencjonowanych lekarzy lub 

innych licencjonowanych i prawnie upoważnionych dostawców opieki zdrowotnej do 

zarejestrowanych pielęgniarek licencjonowanych zgodnie z art. 139 ustawy o szkolnictwie, jest 

dalej modyfikowana w zakresie niezbędnym do umożliwienia personelowi niepielęgniarskiemu, po 

ukończeniu szkolenia uznanego za odpowiednie przez komisarza ds. zdrowia, do: (1) pobierania 

próbek wymazu z gardła, śliny, nosa lub nosogardła, w zależności od sytuacji i potrzeb, do celów 

badania na obecność COVID-19 lub grypy; (2) pobierania próbek krwi w celu zdiagnozowania 

ostrej lub przebytej choroby COVID-19; (3) podawania szczepionek przeciwko grypie lub COVID-

19 zgodnie z najnowszymi zaleceniami Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (Advisory 

Committee for Immunization Practices, ACIP) i/lub stosownym zezwoleniem wydanym przez 

Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (United States Food and Drug Administration) lub 

zezwoleniem na zastosowanie w nagłych wypadkach (Emergency Use Authorization, EUA), z 

zastrzeżeniem wszelkich innych warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu, w tym 

między innymi warunków związanych ze szkoleniem i nadzorem, w stosownych przypadkach; oraz 

(4) w stosownych przypadkach i w niezbędnym zakresie, wykonywania zadań pod nadzorem 

pielęgniarki, w inny sposób ograniczonych do zakresu praktyki licencjonowanej lub zarejestrowanej 

pielęgniarki w celu zapewnienia opieki osobom.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C O  N I N I E J S Z Y M   potwierdzam 

własnoręcznym podpisem i pieczęcią 

stanu w mieście Albany, w dniu 

dwudziestego siódmego października 

dwa tysiące dwudziestego pierwszego 

roku. 

 

 

PRZEZ GUBERNATORA  

 

Sekretarz gubernatora 


