
 
Do natychmiastowej publikacji: 13.12.2021  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

ICYMI: GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WPROWADZENIE ŻYCIE ZASAD 
STOSOWANIA MASECZEK ORAZ UDOSTĘPNIENIE NOWEJ LISTY CZĘSTO 

ZADAWANYCH PYTAŃ (FAQ)  
  

Obowiązek stosowania maseczek będzie obowiązywał we wszystkich 
zamkniętych obiektach publicznych, chyba że firma lub administracja obiektu 

wprowadzi wymóg szczepień  
  

Zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych wymagań tutaj  
  

Zobacz plakaty z maseczkami i szczepionkami dostępne dla firm tutaj i tutaj  
  

Zapoznaj się z decyzją komisarz ds. zdrowia tutaj  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że ogłoszone w piątek zasady dotyczące 
stosowania maseczek we wszystkich zamkniętych obiektach publicznych już 
obowiązują. Właściciele firm i obywatele mają również dostęp do nowej listy często 
zadawanych pytań.  
  

Obowiązek stosowania maseczek obowiązuje we wszystkich zamkniętych obiektach 
publicznych, chyba że firma lub administracja obiektu wprowadzi wymóg okazania 
potwierdzenia szczepienia. Jak zaznaczono na stronie internetowej z często 
zadawanymi pytaniami, zamknięty obiekt publiczny jest definiowany jako każda 
przestrzeń wewnątrz budynku, która nie jest prywatną rezydencją, i definicja ta 
obejmuje firmy i miejsca, do których uczęszczają mieszkańcy stanu Nowy Jork i które 
są własnością publiczną lub prywatną. Podmioty te obejmują zamknięte obiekty 
rozrywkowe, hale koncertowe, kryte stadiony sportowe, przestrzenie rekreacyjne, 
restauracje, biurowce, centra handlowe, sklepy spożywcze, apteki, domy modlitwy i 
wspólne przestrzenie w budynkach mieszkalnych. Plakaty zachęcające do noszenia 
maseczek i szczepienia się są dostępne dla firm do wykorzystania tutaj oraz tutaj.  
  
„Jako gubernator, moim głównym priorytetem jest ochrona zdrowia mieszkańców stanu 
Nowy Jork i zdrowia naszej gospodarki, a te tymczasowe środki pomogą nam 
bezpiecznie przeżyć okres świąteczny”, powiedziała Gubernator Hochul. „Podzielam 
frustrację wszystkich, że doszliśmy do tego punktu, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, 
że mamy do dyspozycji szczepionkę. Chcę podziękować milionom mieszkańców stanu 
Nowy Jork, którzy postąpili słusznie, poddając się pełnym szczepieniom. Wszyscy 
jesteśmy w tym razem i jeśli inni pójdą za tym przykładem, te środki nie będą już 
potrzebne”.  
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To istotny krok podjęty w reakcji na zimową falę przypadków zachorowań na COVID-19, 
obaw związanych z nadchodzącymi spotkaniami świątecznymi oraz rosnącą liczbę 
hospitalizacji w całym stanie, a jego celem jest dostosowanie się do zaleceń CDC dla 
społeczności o znacznej i wysokiej transmisji. Stanowy komisarz ds. zdrowia wydał 
postanowienie, w którym potwierdził ten wymóg.  
  
Wprowadzony środek obowiązuje do 15 stycznia 2022 r. Po tym okresie władze 
stanowe dokonają ponownej oceny sytuacji w oparciu o bieżące warunki. W okresie 
świątecznym, kiedy więcej czasu spędza się na zakupach, spotkaniach i odwiedzaniu 
miejsc związanych z tematyką świąteczną, wdrożone zostaną dodatkowe działania 
zmniejszające ryzyko zachorowań.   
  
Pełniąca obowiązki komisarz ds. zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: 
„Podjęcie tych działań teraz ma kluczowe znaczenie dla spowolnienia zimowej fali 
COVID-19 podczas świąt. Każdy może mieć swój wkład, więc apeluję o zaszczepienie 
się, przyjęcie dawki przypominającej, jeśli ktoś już jest zaszczepiony, i noszenie 
maseczek. Wzywamy wszystkich mieszkańców do stosowania się do nowych wymogów 
w zamkniętych obiektach publicznych poprzez współpracę z ich administracją 
obiektami. Abyśmy przez to wszystko przeszli, potrzebujemy, aby każdy zrobił to, co do 
niego należy”.  
  
Informacje o tym, jak firmy i administracja obiektu mogą wprowadzić wymóg 
przedstawienia dowodu szczepienia lub noszenia maseczki, można znaleźć w sekcji 
„Często zadawane pytania” tutaj.  
  
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 
Pass Plus tutaj. Firmy i obiekty na terenie całego kraju mogą pobrać bezpłatną aplikację 
Excelsior Pass Scanner dostępną w ponad dziesięciu językach tutaj.   
  

###  
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