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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PODJĘCIE WAŻNYCH DZIAŁAŃ W REAKCJI 
NA ZIMOWY SZCZYT ZACHOROWAŃ I W CELU ZAPOBIEŻENIA ZAKŁÓCENIOM 

W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM LICZBY 
PRZYPADKÓW ZACHOROWAŃ I HOSPITALIZACJI SPOWODOWANYCH 

WIRUSEM COVID-19 W CAŁYM STANIE  
  

Gubernator Hochul podziela frustrację mieszkańców stanu Nowy Jork z powodu 
zimowej fali zachorowań i mówi, że nie musieliśmy znaleźć się w obecnej 

sytuacji  
  

Gubernator Hochul dziękuje ponad 80% mieszkańców stanu Nowy Jork za pełne 
zaszczepienie się i właściwe postępowanie  

  
Aby chronić zdrowie mieszkańców stanu Nowy Jork, firmy i obiekty muszą 
wprowadzić wymóg noszenia maseczki lub żądać potwierdzenia pełnego 

zaszczepienia  
  

Gubernator Hochul zapewnia firmom możliwość stosowania wymogu noszenia 
maseczki lub okazania potwierdzenia szczepienia  

  
Administracja stanu ma dokonać ponownej oceny wprowadzonych środków w 

dniu 15 stycznia 2022 r.  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że we wszystkich zamkniętych obiektach 
publicznych będzie obowiązywał wymóg noszenia maseczek, chyba że firma lub 
administracja obiektu wprowadzi wymóg okazania potwierdzenia zaszczepienia. To 
istotny krok podjęty w reakcji na zimową falę przypadków zachorowań na COVID-19 i 
hospitalizacji w całym stanie, którego celem jest dostosowanie się do zaleceń CDC dla 
społeczności o znacznej i wysokiej transmisji. Stanowy komisarz ds. zdrowia (State 
Health Commissioner) wydał postanowienie, w którym potwierdził ten wymóg.   
  
Zalecenie opiera się na tygodniowym wskaźniku przypadków zanotowanych na 
przestrzeni ostatnich 7 dni, jak również na rosnącej liczbie hospitalizacji. Nowe wymogi 
dotyczące firm i obiektów obejmują zarówno klientów, jak i personel. Wprowadzone 
środki obowiązują w okresie od 13 grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. Po tym 
okresie władze stanowe dokonają ponownej oceny sytuacji w oparciu o aktualne 
warunki. Nowe środki wprowadzają dodatkowe ograniczenia w okresie świąt, kiedy 
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więcej czasu spędza się w pomieszczeniach zamkniętych na zakupach, spotkaniach i 
odwiedzaniu miejsc związanych z tematyką świąt.   
 
„Jako Gubernator, moje dwa najważniejsze priorytety to ochrona zdrowia mieszkańców 
stanu Nowy Jork i ochrona zdrowia naszej gospodarki. Tymczasowe środki, które dziś 
podejmuję, pomogą osiągnąć ten cel w okresie świątecznym. Nie powinniśmy byli 
dojść do punktu, w którym obecnie jesteśmy, czyli zimowej fali zachorowań – 
zwłaszcza mając do dyspozycji szczepionki – i podzielam frustrację wielu 
mieszkańców stanu Nowy Jork, że nie uporaliśmy się jeszcze z tą pandemią”, 
powiedziała Gubernator Hochul. „Chcę podziękować ponad 80 procentom 
mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy zrobili to, co do nich należy i w pełni się 
zaszczepili. Jeśli inni pójdą za ich przykładem, te środki nie będą już potrzebne”.  
 
„Od wielu tygodni ostrzegałam, że konieczne może być podjęcie dodatkowych kroków, 
i teraz właśnie znaleźliśmy się w tym miejscu ze względu na trzy wskaźniki – rosnącą 
liczbę zachorowań, zmniejszoną pojemność szpitali i niewystarczający poziom 
szczepień na niektórych obszarach”, dodała Gubernator Hochul.  
  
Od terminu Święta Dziękczynienia średnia 7-dniowa liczba przypadków w skali całego 
stanu wzrosła o 43%, a liczba hospitalizacji wzrosła o 29%. Choć odsetek w pełni 
zaszczepionych mieszkańców stanu Nowy Jork nadal rośnie – od Święta 
Dziękczynienia do teraz zwiększył się o 2% – wzrost ten nie jest wystarczająco szybki, 
aby całkowicie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, szczególnie wśród 
społeczności o niskim poziomie szczepień.  
 
Wydział Zdrowia stanu Nowy Jork przeprowadził wiodące w kraju badania, 
opublikowane w tygodniowym raporcie schorzeń i zgonów (Morbidity and Mortality 
Weekly Report, MMWR) i w New England Journal of Medicine, które dowodzą 
skuteczności szczepionki COVID-19 – szczególnie w zapobieganiu ciężkim 
zachorowaniom. Wydział nadal wzywa uprawnionych mieszkańców stanu Nowy Jork w 
każdym wieku do jak najszybszego poddania się pełnym szczepieniom i szczepieniom 
przypominającym.  
   
Pełniąca obowiązki komisarz ds. zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Wraz 
z pojawieniem się wariantu Omikron i stałą obecnością wariantu Delta, 
rozprzestrzenianie się wirusa w społeczności wymaga podjęcia rozwiązań na poziomie 
społeczności. Dysponujemy instrumentami potrzebnymi do ochrony przed wirusem – 
teraz musimy tylko zadbać o to, by z nich korzystać. Istnieją narzędzia, których może 
użyć każdy z nas, i istnieją działania, które możemy podjąć jako rząd. Szczepienia 
chronią zaszczepione osoby, a noszenie maseczek to sposób, w jaki będziemy lepiej 
chronić siebie nawzajem. Aby spowolnić tę zimową falę COVID-19, potrzebujemy 
zarówno szczepień, jak i stosowania maseczek”.   
   
Naruszenie któregokolwiek z postanowień tego środka podlega wszelkim sankcjom 
cywilnym i karnym, w tym maksymalnej grzywnie w wysokości 1000 USD za każde 
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złamanie obowiązujących zasad. Lokalne wydziały zdrowia są proszone o 
egzekwowanie tych wymogów.   
   
Wymóg firm / obiektów potwierdzenia ukończenia pełnego cyklu szczepień   
   
Firmy i obiekty, które wprowadzają wymóg posiadania dowodu szczepienia, mogą 
akceptować karty Excelsior Pass, Excelsior Pass Plus, SMART Health Card wydane 
poza stanem Nowy Jork lub Kartę szczepienia CDC. Zgodnie z definicją CDC pełne 
zaszczepienie obowiązuje po upływie 14 dni po ostatniej dawce szczepionki w 
pierwszej serii szczepień (14 dni po przyjęciu drugiej dawki szczepionki Pfizer-
BioNTech lub Moderna; 14 dni po przyjęciu jednodawkowej szczepionki 
Janssen/Johnson & Johnson). Pod kątem ustalonych wymagań władze stanowe 
akceptują również szczepionki zatwierdzone przez WHO. Rodzice i opiekunowie mogą 
pobrać i przechowywać karty Excelsior Pass i/lub Excelsior Pass Plus dla dzieci lub 
osób niepełnoletnich znajdujących się pod ich opieką prawną.   
 
Wymagania dotyczące noszenia maseczek w firmach / obiektach   
   
Firmy i obiekty, które wprowadzą wymóg noszenia maseczek, muszą zapewnić, aby 
wszyscy klienci w wieku od drugiego roku życia mieli założone maseczki przez cały 
czas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych.   
 
Wymogi dotyczące dalszego stosowania maseczek   
   
Osoby niezaszczepione nadal są zobowiązane do noszenia masek zgodnie z 
federalnymi wytycznymi CDC. Ponadto, stanowe wymagania dotyczące stosowania 
maseczek nadal obowiązują w żłobkach i szkołach do 12. klasy, środkach transportu 
publicznego, schroniskach dla bezdomnych, zakładach karnych, domach opieki i 
zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z wytycznymi CDC.   
 
Stan Nowy Jork i stanowy Departament Zdrowia nadal zdecydowanie zalecają 
noszenie maseczek we wszystkich publicznych obiektach zamkniętych jako dodatkowe 
zabezpieczenie, nawet jeśli nie jest to wymagane. Dzieci w wieku 2-5 lat, które nie 
kwalifikują się do szczepienia, muszą nosić odpowiednio dopasowaną maseczkę.  
 
Szczepionki przeciwko COVID-19 i dawki uzupełniające są bezpłatne i szeroko 
dostępne na terenie całego stanu. Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą odwiedzić 
stronę vaccines.gov, wysłać SMS ze swoim kodem ZIP na numer 438829 lub 
zadzwonić pod numer 1-800-232-0233, aby znaleźć punkt szczepień w pobliżu. Aby 
umówić się na szczepienie w stanowym punkcie szczepień masowych, można 
skorzystać ze strony Am-I-Eligible. Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą również 
skontaktować się ze swoim dostawcą usług medycznych, wydziałami zdrowia w 
hrabstwie, ośrodkami zdrowia zakwalifikowanymi na podstawie przepisów federalnych 
(FQHC), wiejskimi ośrodkami zdrowia lub aptekami.  
 
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą odebrać swoje karty Excelsior Pass lub Excelsior 
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Pass Plus tutaj. Firmy i obiekty na terenie całego kraju mogą pobrać bezpłatną 
aplikację Excelsior Pass Scanner dostępną w ponad dziesięciu językachtutaj.   

  
###  

  

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